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Bản dịch Thiên kinh Qur’an bằng Việt ngữ này 

Do Đức Vua Fahad bin Abdul Aziz al-Saud, 

Vị Bảo quản hai ngôi Thánh đường linh thiêng, 

Dâng cúng Allah, Dâng Tốì Cao. 

Câm bán 



Thiên Kỉnh 

Qur’an 

và 

Bản dịch ý nghĩa nội dung 

do 

Hassan Bin Abdul Karim chuyển ngữ 
với sự cộng tác của Abdul Haliín Ahmed 

Trung Tâm Ấn Loát Quốc vương 

Fahad về việc xuất bản Thiên Kinh Qur’an 

tại Madina, K.S.A. 
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Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ Lượng, Đấng Rất mực Khoan Dung 

LỜI GIỚI THIỆU 

Ngài Sheikh Saleh b. Abdul Aziz b. Muhammad ai Sheikh Bộ trưởng Bộ 

Islam Vụ, Auqaf, Da’wah và Irshad 

Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài. 

Allah đã phán trong Kinh sách của Ngài như sau: 

“Một Ánh sáng và Kinh Sách quang minh dã dến với các người” 

Và Phúc lành và Bằng an cho Nabi Muhammad (saw), VỊ Thiên Sứ ưu 

hạng trong các Sứ Giả của Allah. Người có tuyên bố: 

“Tốt nhất trong các người là người học hỏi Qur'an và dạy lại cho người khác" 

Nhằm thi hành lệnh truyền của Quốc Vương Fahad b. Abdul Aziz al Saud-Xin 

Allah che chở Ngài-về việc bảo vệ và duy trì Kinh Sách của Allah cũng như 
việc phổ biến vả phân phối nó cho các tín hữu Muslim trên thế giới; 

Bộ Islam Vụ, Auqaí, Da’wah và Irshad của Vương Quốc Ả-rập Saudi nhận 

thấy tầm mức quan trọng của việc phiên dịch nội dung Qur’an sang các ngôn 

ngữ quan trọng trên thế giới hầu giúp người Muslim không thông thạo tiếng 

A-rập thông hiểu nội dung Qur’an cũng như việc thi hành lời dặn của Thiên 

Sứ bảo phải truyền chuyển cho người khác dẫu là một ayah (câu) nơi ta; 

Và nhằm phục vụ các đạo hữu Muslim nói tiếng Việt, Trung tâm Àn loát 

Quốc Vương Fahad tại Madinah Munauwarah rất hài lòng giới thiệu với các 

độc giả nói tiếng Việt bản dịch Qur’an bằng Việt ngữ của Hassan Abdul 

Karim đã được Sheikh Abdul Halim Ahmad Nguyễn và Sheikh Muhammađ 

Aíandi b. Muhammad Yusoí đại diện cho Trung tâm Ân loát duyệt lại. 

Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng đã giúp hoàn tất công trình 

phiên dịch to lớn rất hữu ích này cho nhân loại với niềm hy vọng nhân loại 

sẽ hưởng lợi về việc phiên dịch bất vụ lợi nhằm phục vụ Allah. 

Quả thật, chúng tôi nhận thấy mặc dù hết sức cố gắng phiên dịch Lời Phán 

của Allah trong Qur’an, dịch giả vì tính hữu hạn của con người chỉ có thể 
giúp độc giả hiểu được nội dung của nó chứ không thể dịch hết được ý 

nghĩa của một kiệt tác. 

Vi thế; chúng tôi hy vọng các độc giả nói tiếng Việt sẽ liên lạc vổi Trung 

tâm Ân loát Quốc Vương Fahad tại Madinah Munauwarah về những 

khuyết điểm khi đọc bản dịch hầu giúp chúng tôi hoàn chỉnh việc ấn loát 

trong tương lai, Insha Allah. 

Allah đã giúp hoàn tất và hướng dần theo con đường ngay chính. Xin Ngài chấp 

nhận việc làm này của chúng tôi bởi vì Ngài là Đâ’ng hầng Nghe và hằng Biết. 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ Lượng, Đấng Rất mực Khoan Dung 

LỜI MỞ ĐẦU 

Kinh Qur’ãn thường được phiên âm Coran hay Koran bắt nguồn từ 
động từ qara'a của tiếng Á-rập có nghĩa ‘y, hắn đọc’ và từ đó 
Qur’ãn có nghĩa ‘việc tuyên đọc’ hay ‘một bản văn được đọc ra’. 

Thật vậy, Kinh Qur’ãn là Lời phán truyền của Đấng Thượng Đế 
‘Allah’ đã do Thiên thần JibrTl (Gabriel) mang xuống đọc cho Thiên 
sứ Muhammađ (Phúc lành và Bằng an cho Người) để Người đọc lại 
cho nhân loại bằng tiếng Ả-rập. (Q. 26:192-195) Thiên sứ 
Muhammad (Phúc lành và Bằng an cho Người) đã xác nhận mình 
không phải là tác giả của Kinh Qur’ãn bởi vì từ thuở ấu thơ cho đến 
khi thụ phong chức Thiên sứ vào lúc 40 tuổi, Người đã không biết 
đọc biết viết (Q. 7:157) và đã không hề đọc một kinh sách hay viết 
một quyển kinh nào từ tay phải của Người. (Q. 26:48) 

Với thể văn xuôi gieo vần độc đáo và nội dung vô cùng phong phú, 
Kinh Qur’ãn làm cho người nghe say mê. Nó là một kiệt tác vô địch 
mà không một văn hào hay thi nhân Á-rập nào có thể sáng tác nổi 
một tác phẩm tương tự. (Q. 2:23-24) 

Allah phán: “Nếu TA truyền giáng Qur’ãn này lên một quả núi thì 
Ngươi (Muhammad) sẽ thấy nó hạ mình khiêm tốn và nứt ra làm hai 
vì khiếp sỢ Allah.” (Q. 59:21) 

Kinh Qur’ãn vì thế mang tính chất thiêng liêng khác với một tác 
phẩm bình thường của con người. Từng lời phán (kalimah), từng câu 
kinh (ãyat) của Nó có một giá trị thiêng liêng siêu phàm không thế 
chuyển ngữ sang một thứ tiếng khác. 

Không ai có đủ khả năng dịch nổi một kiệt tác và nhât là Lời phán 
truyền của Allah, Đâ'ng Tạo Hóa. 

Việc chuyển ngữ Kinh Qur’ãn sang tiếng Việt là một việc làm hết 
sức mạo hiểm bcti vì một tôn giáo có những ngôn từ riêng, những tín 
điều và tín ngưỡng riêng, những cung cách thờ phụng ricng và vì thế 
người ta không thể dùng từ ngữ của một tôn giáo này để dịch các 
ngôn từ của một tôn giáo khác. 

Việc làm của chúng tôi chí là diễn dịch ý nghĩa nội dung của Kinh 
Qur’ãn sang tiếng Việt chứ không phải dịch từng chữ A-rập của nó 
sang Việt ngữ. Do đó, bản dịch Việt ngữ này không phải là Kinh 
Qur’ãn. 



Đc giúp độc giả tránh hiểu lầm ý nghĩa nội dung của Kinh Qur’ãn, 
chúng tôi giữ nguycn các danh từ ricng của nó như Allah (Đâng 
Thượng Đế), Rabb (Đâng đã tạo hóa, Đấng ycu thương, nuôi dưỡng, 
chăm sóc, hướng dẫn, Đấng Chủ Tc đang cai quản vũ trụ và muôn 
loài), salãh (lỗ nguyện), zakãh (thuc' an sinh giúp đỡ người nghco), 
siyãm (nhịn chay), Hajj (hành hương) v.v... 

Chúng>tôi tri ân Bộ Islãm Vụ, Auqãf, Da’wah và Irshãd của Vương 
quốc Á-rập Sau-đi và Trung tầm âVi loát và phát hành Kinh Qur’ãn 
thuộc Quổc vương Fahad tại Madlnah Munauwarah đã dành cho 
chúng tôi một cơ hội quí háu để ấn loát và phát hành bản dịch ý 
nghĩa nội dung Kinh Qur’ãn hằng Việt ngữ của chúng tôi đính kcm 
với nguycn tác Kinh Qur’ãn bằng ticng A-rập hầu giúp các tín hữu 
Muslim nói tiếng Việt nắm được nội dung của Kinh Qur’ãn vốn là 
một ánh sáng và chỉ đạo của Allah ban cho nhân loại. 

Mọi lời ca tụng đều dâng lcn Allah, Đâ'ng hằng yêu thương và chăm 
sóc nhân loại, đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành công tác phục vụ 
Ngài. Amin 







Surah 1. Al-Fãtihah Juzu 1 

AL-FÃTIHAH 7'<± 

JKhaiDẻ, jg§ 
1. - Nhân danh Allah1, Đâng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực 
Khoan dung2. 

2. - Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Rabb3 (Đấng Chủ Tể) của vũ 
trụ và muôn loài4; 

3. - Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung; 

4. - Đức Vua5 của Ngày Phán xử6 (Cuối cùng). 

5. - (Ôi Allah) duy chỉ Ngài chúng tôi thờ phụng và chỉ với riêng 
Ngài chúng tôi cầu xin được giúp đỡ7; 

6. - Xin Ngài hướng dẫn chúng tôi (đi) theo con đường ngay chính: 

7. - Con đường của những người đã được Ngài ban ân8, không phải là 
(con đường của) những kẻ mà Ngài đã giận dữ và (cũng không phải 
là con đường của) những ai lầm đường lạc lối. 

1 Allah là tên riêng của Đấng Tạo Hóa, Đấng Thượng Đế 

2 Ar-Rahmăn Ar-Rahĩm là hai thuộc tính (Sifãt) của Allah. Allah là Đấng râ't mực 

Nhân từ Đô lượng đối với tất cả chúng sinh, rất mực Khoan dung Tha thứ đối với 
những ai thơ phụng ngài. 

3 Rabb là Đấng Tạo hóa, Đấng Yêu thương, Chăm sóc, Nuôi dưỡng, Đấng Thượng 

Đê, Đấng Chủ Tể đang làm chủ và cai quản tất cả muôn loài muôn vật trong các 
tầng trời và trái đất 

4 ‘ălamĩn gồm loài người, loài jinn và tất cả vạn vật giữa trời và đất. 

5 Malik là Đức Vua nấm mọi quyền hành xử lý. 

6 Dĩn là tôn giáo, hay việc phán xử để tưởng thưởng và trừng phạt. Allah là Đức 

Vua sẽ chủ trì việc xét xử con người vào Ngày Phán xử Cuối cùng. Các Sứ giả của 

Allah hay Thiên sứ đã mang Chỉ thị của Allah đến chỉ dạy loài người rằng chết 

không phải là hết mà họ sẽ được phục sinh trở lại để chịu việc phán xử hành động 

tôt và xâu của họ trên thế gian suốt thời gian họ đã sông trên trái đất chiếu theo hồ 
sơ cá nhân do các thiên thần ghi lại trong sổ bộ đời của họ. 

7 Sau khi nhận thức Allah là Rabb của mình, người Muslim chỉ tôn thờ và phụng sự 
riêng Allah và cầu xin Ngài giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh. Người Muslim không 

được nhập nhằng giữa Đấng Tạo Hóa Allah và các tạo vật của Ngài. Mọi vật trong 

các tầng ười và trái đất và giữa trời đất đều là các tạo vật của Allah kể cả loài 

người. Người Muslim không được phép tôn thờ các tạo vật của Allah mà chỉ tôn thờ 
riêng Allah, Đãng Tạo Hóa. Tôn thờ các tạo vật của Allah là phạm một ưọng tội 
mà Allah không bao giờ tha thứ. (Q.4:116) 

8 Những người đã được Allah ban ân gồm: 1/ Các Nabi (Vị tiếp thu Mặc khải); 2/ 

các Siddĩqủn (Vị yêu chuộng Sự thật); 3/ các Shuhadă’ (Vị Tự đạo); và 4/ Sãlihũn 
(VỊ Hiền lương). (Q.4:69) 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 1 

AL-BAQARAH1 
(Con Bò Cái Tơ) 

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung 

1. - Alif. Lãm. Mĩm2. 

2. - Đây là Kinh Sách, không có gì phâi ngờ vực cả, (dùng làm) Chỉ 
đạo3 cho những người ngay chính sợ Allah:4 

3. - Những ai tin điều vô-hình5 và chu đáo dâng lễ Salãh6 và chi dùng 
những vật mà TA (Allah) đã cung cấp; 

4. - Và những ai tin tưởng nơi những điều (mặc khải) đã được ban 
xuống cho Ngươi (Muhammad) và những điều đã được ban xuống 
vào thời trước Ngươi; và họ tin chắc chắn nơi Đời Sau; 

5. - Họ là những người theo đúng sự Dẫn dắt do Rabb (Allah) của họ 
(ban xuống) và là những người sẽ thành đạt. 

1 Đề tựa cho Chương này lây từ một danh từ ‘al-Baqarah’ nơi câu 67 của nổ. 

Phương cách đặt tên cho các Chương của Qur’ãn đều như thế cả. Tức là dùng một 

danh từ của Chương để đặt tên cho nó. về sự tích của al-Baqarah (Con bò cái tơ) 
sẽ đề cập sau. 

2 Đây là những chữ cái của mẫu tự Ả-rập. Khi ba chữ cái Alif. Lãm. Mĩm. được đặt 

chung với nhau như thế thì được gọi là Muqatta’at hay chữ tắt. Trong Qur’ãn, 

muqatta'at Alif. Lãm. Mĩm. được khởi xướng tại các chương 2, 3, 29, 30, 31, và 32. 

Các học giả Muslim giải thích đó là một phương cách Allah gợi sự chú ý của cử 
tọa. Chỉ Allah thôi biết ý nghĩa của nó. 

3 Huda là Chỉ đạo hướng dẫn cụ thể. 

4 Muttaqĩn là những người có Taqwa. Taqwa có nghĩa: 1/ Sợ Allah; 2/ Kiềm hãm 

miệng mồm, tay chân và tấm lòng khỏi phạm tội; 3/ từ đó trở thành ngay chính, 
đạo đức. 

5 Al-Ghayb có nghĩa là vật, điều mà con mắt thường không thể nhìn thây được 

nhưng hiện có, chẳng hạn như Thương đế Allah, Thiên thần, Đời sau, sự Phục sinh, 

Thiên đàng, Hỏa ngục, Định mệnh v.v... và cụ thể như điện tử, nguyên tử v.v... 

hiện có nhưng mắt thường không thể nhìn thấy. 

6 Salãh là một nghi lễ thờ phụng Allah của người Muslim được cử hành hằng 

ngày và có tính bắt buộc. Nghi thức hành lễ Salăh đã do Thiên sứ 
Muhammad (saw) chỉ dạy cho các tín đồ. Nó gồm các động tác Qiyãm (Đứng 

thẳng người), Rukũ’ (cúi mình về đằng trước), Sụịũd (quì mọp đầu xuống đâ't) 

Trong môi động tác, người dâng lễ phải độc một số câu kinh và lởi cầu 

nguyện ngụ ý tán dương Allah và tự nhắc nhở về mối quan hệ của mình đối 
vđi Đấng Tạo hóa Allah. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 1 

6. - Quả thật, đốỉ với những kẻ không có đức tin1, dù Ngươi có cảnh 
cáo hay không cảnh cáo chúng, điều đó bằng thừa đối với chúng bởi 
vì chúng nhất định không tin gi cả. 

7. - Allah niêm kín tấm lòng của chúng và lấy tấm màn bịt tai và mắt 
của chúng lại; và chúng sẽ chịu một sự trừng phạt hết sức to lớn. 

8. - Và trong nhân loại có những người nói: “Chúng tôi tin tưởng nơi 
Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng” nhưng thật ra chúng không tin 
gì cả. 

9. - Chúng dốỉ Allah và những người tin tưởng nhưng thực sự chúng 
chỉ dối bản thân mình nhưng chúng không nhận thấy (điều đó). 

10. - Trong lòng của chúng có một chứng bệnh (giả dốì). Allah làm 
cho bệnh tình của chúng thêm trầm trọng và chúng sẽ bị trừng phạt 
đau đớn vì tội nói dối. 

11. - Và khi có lời bảo chúng: “Chớ làm điều ác đức trên trái đất” thì 
chúng đáp: “Chúng tôi chỉ là những người cải thiện cho tốt.” 

12. - Này, chắc chắn chúng là những kẻ ác đức, nhưng chúng không 
nhận thấy (điều đó). 

13. - Và khi có lời bảo chúng: “Các ngươi hãy tin tưởng như mọi 
người tin tưởng” thì chúng đáp: “Há chung tôi tin giống như những 
kẻ đần độn tin hay sao?” Này, chắc chắn chúng la những kẻ đần 
độn, nhưng chúng không biết (đó thôi). 

14. - Và khi gặp những ai có đức tin, chúng bảo: “Chúng tôi tin 
tưởng.” Nhưng khi ở riêng với những tên Shaytãn2 của bọn chúng, 
chúng bảo: “Chúng tôi theo quí ngài. Chúng tôi ch! chế giễu họ.” 

15. - Allah chế giễu lại chúng và buông cho chúng lang thang vơ vẩn 
trong sự thái quá. 

16. - Chúng là những kẻ đã mua lấy sự lầm lạc thay vì theo Chi đạo, 
nhưng cuộc đổi chác của chúng chẳng có lợi gì và chúng cũng không 
được hướng dẫn đi đúng đường. 

1 Kufr, Kãfìr từ gốc chữ kaỊara có nghĩa: 1/ Phủ nhận Allah, phụ ơn; 2/ Phủ nhận 

đức tin, phủ nhận các điều mặc khải của Allah, không tin gì cả; 3/ Phạm thượng, 
cho rằng Allah mắc phải những thiếu sót, không toàn vẹn v.v... 

2 Shayãtĩn (số nhiều của Shaytari). Shaytan (Sa-tăng) còn mang một tên gọi khác là 

Iblĩs, một tạo vật mà Allah đã tạo ra bằng lửa ngọn tức loài Jinn. (Q.55:15) Nó là 

kẻ thù cùa loài người, chuyên dụ dỗ và dẫn dắt họ lạc khỏi Chính đạo của Allah 

tức Islam. Shayãtĩn ở đây ám chỉ những kẻ xâu, bạn bè của Shaytan. 

3 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Jl!ZU 1 

17. - Thí dụ của chúng giống hình ảnh của một người nhúm lên một 
ngọn lửa, và khi ngọn lửa soi sáng mọi vật xung quanh người (nhúm 
lửa), thì Allah lây mât ánh sáng của chúng, bỏ chúng ở lại trong tăm 
tối, khiến chúng không nhìn thay gì cả. 

18. - (Giông kẻ) điêc, câm và mù, chúng sẽ không quay về (với 
Chính đạo)7 

19. - Hoặc giông như một lớp mây sắp cho mưa trên trời, trong đó 
vừa là âm u, vừa là sâm sét và tia chớp. Chúng lây ngón tay bịt tai 
lại đê đừng nghe tiêng sấm sét, điếng cả người vì sợ chết. Và Allah 
bao vây những kẻ không có đức tin. 

20. - Tia chớp làm cho chúng lóe mắt không nhìn thấy gì: giông như 
cảnh khi ánh sáng lóe lên, chúng lần mò bước dẫm trong đó; và khi 
trời tối đen như mực thì chúng đứng im một chỗ. Và nêu Allah 
muôn, Ngài sẽ trút đi thính giác và thị giác của chúng bởi vì Allah 
có quyền chi phôi trên tất cả vạn vật. 

21. - Hỡi nhân loại! Hãy thờ phụng Rabb (Allah) của các người, 
Đâng đã tạo các người và những ai trước các người để các người ữở 
thành những người ngay chính sợ Allah. 

22 - Đâng đã tạo trái đât như một tâm thảm và bầu trời như một 
chiếc lọng che cho các người và ban nước mưa từ trên trời xuống mà 
Ngài dùng để làm mọc ra cây trái thành thực phẩm cho các người 
(dùng). Bởi thế, chớ dựng những đối thủ ngang vai1 với Allah trong 
lúc các người biết (điều đó). 

23. - Và nếu các người nghi ngờ về những điều (mặc khải) mà TA 
(Allah) đã ban xuống cho người bể tôi (Muhammad) của TA thì hãy 
mang đến một Chương (Sũrahý tương tự như cái của Nó (Qur'ãn) va 
hãy gọi những nhân chứng của các người không phải là Allah đến 
xác nhận nếu các người nói thật. 

24, - Nhưhg nêu các người không thể làm được và chắc chắn các 
ngưỜỊ không thể làm nổi thì hãy sợ ngọn Lửa mà chất đốt là con 
người và đá được chuẩn bị sẩn cho những kẻ phủ nhận đức tin. 

Andãd là những vật, kẻ ngang vai. Allah là Đấng Tuyệt đối, không ai, vật gì có 
thể so sánh ngang vai với Ngài đặng. 

\Surah là một chương cùa Kinh Qur’ãn. Một sũrah gồm một số ãyah (số nhiều là ãyãt). 

Ẫyah có nghĩa là một Dấu hiệu, Dấu ấn, Dấu lạ. Theo chuyên mốn, thì ãyah là một câu 

kinh, hay Lời mặc khải của Allah. Ayah được đánh số thứ tự. Kinh Qur’ãn gồm 114 sủrah 

dài ngan khác nhau. Sũrah dài nhât gồm 286 ãyah, sũrah ngắn nhất gồm 3 ãyah. 

4 



1 ìỷ)\Z3r\ 

WỂ^ểSÊÊÊỂIỂMÊỂÊÊẵÊÊ& gmn 

0 

i=£ 

..... .. rij^'^4l4b 

c£jj\ IS tâjj 

jT^, .g, ^y^<L\-ịy. íy^ \ KỈ* ’ịăj%Ậj^j 

iSl2^ữyù}ji *ỷ^Jd* C>J^l tj)\ Zịj£~z±ủ 
-í* i-í> a « - ■<* - -» 'ấT/1 

ị ỊKỹ&y 

-^^s4íj L^ẫ= ^ 

òỳx^o ò^iyí1^' aẶi «js£í' Ca ■ ^ jJtìáÁjq - fjLi^ra, 

j£^à;lả-j |{á£íJs 
g f^' / ĩ ^ \ ■£ 4. ^ ^ ^ í 4 

ÍLíií J^jLậ'iitíL^o^'-Ì'ỉ^=5 

©J>=ssujỊ3 ù-êri^ 

llm 

« 



Surah 2. Al-Baqarah Juzu 1 

25. - Và hãy báo cho những ai có đức tin và làm việc thiện về việc 
họ sẽ được (Allah) ban thưởng những ngôi Vườn bên dưới có các 
dòng sông chảy. Mỗi lần họ được cung cấp trái cây của chúng làm 
thực phẩm, họ nói: “Đây là những món mà chúng tôi đã được cung 
câp trước đây.” Và họ sẽ được ban cho những món ăn tương tự, và 
trong đó họ sẽ có những người vợ trong sạch; và sẽ ở trong đó đời đời. 

26. - Quả thật, Allah chẳng có gì e thẹn khi Ngài dùng những thí dụ để so 
sánh cho dù đó là một con muỗi hay một con vật to lớn hơn nó nữa. Bởi vì 
đối với những ai có đức tin thì biết đó là sự thật từ Rabb của họ; ngược lại, 
đôi với những ai không có đức tin thì (lấy cớ đó để) nói: “Allah ngụ ý muốn 
gì khi Ngài đưa ra thí dụ so sánh này?” Do nó, Ngài làm cho nhiều người đi 
lạc và do nó, Ngài dắt nhiều người đi đúng đường; nhưng Ngài không dùng 
nó để đưa ai đi lạc cả ngoại trừ những kẻ bất tuân vượt quá mức giới hạn: 

27. -Những ai vi phạm Giao Ước1 của Allah sau khi đã được phê 
chuẩn và xé làm hai điều Allah ra lệnh cho kết hợp lại và gieo rắc 
điều thối nát trên trái đất. Họ là những kẻ sẽ mất mát. 

28. - Làm sao các người có thể phủ nhận Allah2? trong lúc thây các 
người đã chết, Ngài làm cho các người sống; rồi Ngài sẽ làm cho 
các người chết, rồi sẽ dựng các người sống lại, rồi các người sẽ trở 
về gặp Ngài (để nhận chịu xét xử)T 

29. - Ngài là Đấng đã tạo cho các người tất cả mọi vật dưới đất rồi 
hướng vê bâu trời Ngài hoàn chỉnh chúng thành bảy tầng trời; và 
Ngài biết hết mọi vật. 

‘Ahd là Thỏa ước, Giao ước. Allah đã giao ước với Thiên Sứ Ibrãhĩm (Abraham), 
tô phụ của Ismã’11 (Ishmael) và Ishãq (Isãc) rằng Người và hậu duệ sẽ phải truyền 
bá việc thờ phụng Đấng Allah Duy nhất tức Isĩãm (Q. 2: 131-132) Nabi Yaqũb 
(Gia côp) tức Isra-il, đứa con trai của Nabi Ishăq, cũng đã bảo con cháu của mình 
như thê (Q. 2:133) Nhưng người dân Do thái tức con cháu của Nabi Ya’qũb sau này 
bât tuân và nổi loạn. Lúc Thiên sứ Muhammad (saw) dời cư về Madĩnah, người 
dân Do thái và người dân A-rập tại thành phô" Madlnah đã ký kết một thỏa hiệp 
liên minh phòng thủ và tương trợ với người Muslim, cam kết sẽ cùng nhau bắt tay 
phòng thủ và bảo vệ thành phố Madĩnah nếu bỊ kẻ thù của Islãm tấn công. Nhưng 
vê sau, người dân Do thái và người dân A-rập đạo đức giả đã bội ước và tiếp tay 
cho kẻ thù của Islãm đến tiêu diệt người Muslim. Ngoài ra, người dân Do thái còn tìm 
cách xúi giục người A-rập Muslim chia rẽ nhau. (Xem Sĩrat al-Nabi của Ibn Ishaq) 

ơ đây, Allah nhắc nhở con người về lẽ huyền vi của việc tạo hóa. Đầu tiên, con 
người không là gì cả, một tinh trùng vô nghĩa phất phơ đâu đó chưa có sự sống (xem 
như chêt), rói Allah ban cho y sự sống qua việc y sinh ra đời. Sau một thời gian sống, 
Allah làm cho y chêt (qua đời). Rồi vào Ngày Phục sinh, Allah dựng y sống trở lại để 
chiu sự xét xử. Tương tự một hạt giống khô héo không có sự sông, Allah tưới nước 
mưa lên nó, nộ nẩy mâm kết thành cây trái. Sau một thời gian sống, ữái cây chín già, 
rơi rụng và chêt trở lại. sống và chết, chết và sông kết thành một chu kỳ bất di dịch. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 1 

30. - Và khi Rabb (Allah) của Ngươi phán bảo các Thiên thần1: ‘TA sẽ 
đặt một Đại diện cho TA2 trên trái đất.” (Các Thiên thần) thưa: “Phải 
chăng Ngài đặt một nhân vật sẽ hành động thối nát và làm đổ máu nơi 
đó, trong lúc chúng tôi tán dương ca tụng và thánh hóa Ngài hay sao?” 
(Allah) phán: ‘TA biết điều mà các ngươi không biết.” 

31. - Và (Allah) dạy Ãdam tên gọi (của) tất cả (vạn vật). Rồi Ngài 
đặt (mọi vật) ra trước mặt các Thiên thần, và phán: “Các ngươi hãy 
cho TA biết tên của những vật này nếu các ngươi chân thật.” 

32. - (Các Thiên thần) thưa: “Quang vinh thay Ngài! Chúng tôi 
không biết điều gì ngoài điều ma Ngai đã dạy chúng tôi. Quả thật, 
duy chỉ Ngài là Đâng Biết hết, Đấng Rất mực Sáng suốt.” 

33. - (Allah) phán: “Này Ảdam! Nhà ngươi cho (Thiên thần) biết tên 
gọi của chúng (vạn vật).” Bởi thế, khi (Ãdam) cho (Thiên thần) biết 
tên gọi của chúng (vạn vật), (Allah) phán: “Há TA đã không báo 
cho các ngươi rõ TA biêt điều vô hình của các tầng ười và trái đất 
và TA biết điều các ngươi tiết lộ và giấu giếm hay sao?” 

34. - Và hãy nhớ Ịại khi TA (Allah) phán cho các Thiên thần: “Hãỵ 
phủ phục3 4 trước Adam!” Bởi thế, chúng phủ phục ngoại trừ Iblĩs . 
Nó từ chối và ngạo mạn. Và nó trd thành một tên phản nghịch. 

35. - Và TA (Allah) phán (cho Ădam): “Này Ãdam! Ngươi và vợ của 
Ngươi hãy ở ttong Thiên đàng và tha hồ ăn (hoa quả) dồi dào của nó bất 
cứ nơi nào tùy ý hai ngươi muốn, nhutig chớ đến gần cái 'Cây' này bởi vì 
(nêu ăn ttái của nó) hai ngươi sẽ ttở thành những kẻ làm điều sai quây.” 

36. - Nhưng Shaytãn đã làm cho hai (vợ chồng Ãdam) rơi xuống khỏi 
đó (Thiên đàng)5 và làm cho hai người rời khỏi (tình trạng sung 
sướng) mà họ đã từng hưởng trong đó. Và TA phán: “Hãy đi xuống 
(tât cả)! Đứa này sẽ là kẻ thù của đứa kia. Và trên trái đất các ngươi 
sẽ có một nơi ở (tạm) và một cuộc sống (tạm) suốt một thời gian.” 

37. - Sau đó, Ãdam học được từ Rabb của Người Lời (Mặc khải) bởi 
vì Ngài xót thương đoái nhìn Người trở lại. Quả thật, Ngài là Đấng 
Hằng Quay lại Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

1 Malã-ikah. Xem bảng kê các từ chuyên môn. 

2 Khalĩỷah là một Uy viên, một người Đại diện cho nhà vua hay thượng cấp. Vị 
Khalĩíah của Allah là Ãdam như được nói ở câú 31 dưới đây. 

’ Saịada là quì mọp đầu phủ phục. Sạịada ở đây có nghĩa tuân phục. 

4 ỉblĩs không phải là Thiên thần. Nó thuộc loài Jinn (Q.7:12; 55:15) Iblĩs còn được gọi là 
Shaytãn. Iblĩs tiêu biểu cho sự tự cao tự đại. Shaytãn tiêu biểu cho sự lường gạt, lừa dối. 

Shaytãn. Xem bảng kê các từ chuyên môn. 
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Surah 2. Al-Baqarah Juzu 1 

38. - TA (Allah) phán: “Tất cả hãy đi xuống1 khỏi đó (Thiên đàng). 
Nhưng nêu có Chỉ đạo2 từ TA đến cho các người; ai tuân theo Chỉ 
đạo của TA thì sẽ không lo sỢ cũng sẽ không buồn phiền. 

39. - Ngược lại, ai phủ nhận (Chỉ đạo của TA) và cho những Lời Mặc 
khải của TA là điều giả tạo thì sẽ làm bạn với Lửa (của Hỏa ngục) 
và sẽ ở trong đó đời đời. 

40. - Hỡi con cháu của Israel3! Hãy nhớ Ân huệ mà TA (Allah) đã ban 
cho các người và hãy làm tròn Lời Giao ước của các người với TA và TA 
sẽ làm tròn Lời Giao Ước của TA với các người và chỉ sợ riêng TA thôi. 

41. - Và hãy tin tưởng nơi những điều TA ban xuống nhằm xác nhận 
lại những điêu đang ở (trong tay) của các người và chớ là người đầu 
tiên phủ nhận (Thông điệp của TA) và chớ bán các Lời Mặc khải 
của TA với một giá nhỏ nhoi; và hãy sợ riêng T A thôi. 

42. - Và chớ ưộn lẫn sự thật với sự giả dối và giấu giếm sự thật trong 
lúc các người biết (điều đo). 

43. - Và hãy dâng lễ Salãh một cách chu đáo và đóng Zakãh (thuế cho 
người nghèo) và cúi đầu cùng với những người cúi đầu (thần phục ngài). 

44. - Phải chăng các ngươi bảo mọi người cu’ xử đạo đức nhưng tự 
mình quên làm nó đi trong lúc các ngươi đọc rõ Kinh sách (hơn ai)? 
Thế phải chăng các ngươi không hiểu? 

45. - Và hãy cầu xin được giúp đỡ ữong niềm kiên nhẫn và với việc 
lễnguyện Salãh\ và quả thật điều này rất khó nhưng không mấy khó 
đối VỚI những người hạ mình khiêm ton (trước Allah): 

46. - Nhang ai nghĩ rằng họ sẽ gặp Rabb của họ và sẽ trở về gặp 
Ngài (ở Đời sau)7 

47. - Hỡi con cháu của Israel! Hãy nhớ Ân huệ mà TA đã ban cho 
các người và (việc) TA ưu đãi các người hơn thiên hạ. 

48. - Và hãy sợ một Ngày mà không một linh hồn nào có thể giúp ích 
được cho một linh hồn nào khác; và sẽ không có một sự can thiệp 
nào được chấp nhận giùm cho nó và sẽ không có một sự bồi thường 
nào được chấp nhận từ nó và họ sẽ không được (ai) giúp đỡ. 

Mặc dù đã được tha thứ, hai vợ chồng Ădam vẫn bị Allah trục xuất khỏi Thiên 
đàng theo kế hoạch đã định tức xuống trần làm Khaliíah của Allah. (Q.2:30) Iblĩs 
cũng bị trục xuất luôn cùng với hai vợ chồng Ảdam. 

2 Huda tức sự hướng dẫn cụ thể. Allah hướng dẫn Ảdam bằng lời mặc khải. 

Israel là biệt hiệu của Nabi Ya’qũb (Jacob, Gia-cốp), con trai của Nabi Ishãq (Isãc) và là cháu 
nội của Nabi Ibrãhũn (Abraham). ‘Con cháu cùa Israel’ ám chỉ người <tân Do thái hiện nay. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 1 

49. - Và hãy nhđ lại khi TA (Allah) đã cứu các người thoát khỏi đám 
thuộc hạ của Fir'aunl\ chúng áp bức các người bang cực hình tai ác: 
chúng giết con trai của các người và tha mạng cho các phụ nữ của 
các người; và có một sự thử thách lđn lao từ Rabb của các người 
trong sự việc đó. 

50. - Và hãy nhđ lại khi TA đã rẽ biển (Hồng hải) ra làm hai (để) cho 
các người (chạy băng qua bờ phía bên kia) và TA đã cứu sống các 
người và đã nhận đám thuộc hạ của Fir'aun chết chìm (dưđi biển) 
trong lúc các ngưởi đứng nhìn rõ (cảnh tượng); 

51. - Và hãy nhớ lại khi TA đã hẹn gặp Mũsa trong (thời gian) bốn 
mươi đêm rồi trong thời gian Người vắng mặt, các người đã mang con 
bò con (đúc) ra thờ và các người đã làm một điều hết sức sai quây. 

52. - Rồi sau việc làm (sai quây) đó, TA đã lượng thứ cho các người 
để cho các người có dịp tỏ long biết ơn (TA). 

53. Và hãy nhớ lại khi TA đã ban cho Mũsa Kinh sách và Chuẩn- 
mực (dùng phân biệt Phúc và Tội) để cho các người có cơ hội được 
hướng dẫn (theo Chính đạo). 

54. - Và hãy nhớ lại khi Mũsa đã nói với đám dân của Người: “Này 
hỡi dân ta! Quả thật, các người đã tự làm hại bản thân mình qua 
việc các người đã thờ con bò con; bởi thế hãy quay về sám hôi với 
Rabb củạ các người. Do đó, hãy tự giết (những tên tội lỗi của) các 
người. Điều đó tốt cho các người hơn dưới cái nhìn của Rabb của 
các người.” Tiếp đo( Ngài quay lại tha thứ cho các người bởi vì quả 
thật Ngài là Đâng Hằng Tha thứ, Đấng Rất mực Khoan dung. 

55. - Và hãy nhớ lại khi các người đã nói với Mũsa: “Chúng tôi sẽ 
không bao giờ tin tưởng thầy trừ phi chúng tôi thấy Aliah công 
khai.” Vì thê, lưỡi tầm sét đã đánh các người trong lúc các người 
mục kích rõ (cảnh tượng). 

56. - Rồi TA làm cho các người sống lại sau cái chết của các người 
để cho các người còn có dịp tạ ơn (Allah). 

57. - Và TA đã đưa lùm mây đến che mát cho các người (nơi sa mạc) và 
TA đã ban Manna và Chim cút xuống cho các người (và phán): “Hãy ăn 
những món (thực phẩm) tốt và sạch mà TA cung câp cho các người.” 
(Nhưng họ không hài lòng với các món đó). Và (việc bất mãn của) họ 
không làm thiệt hại TA\ ngược lại, họ tự làm hại bản thân mình mà thôi. 

1 Phê-rô là nhà vua của Ai-cập vào thời của Nabi Mũsa (Môi-se). 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 1 

58, - Và hãy nhớ lại khi TA đã phán: “Hãy vào thị trấn Ụerusalem) 
này và ăn tùy thích thực phẩm dồi dào của nó ở bất cứ nơi nào và 
hãy bước vào cửa với dáng điệu phủ phục và thưa: ‘Xin Ngài tha thứ 
cho chúng tôi’, TA sẽ tha thứ những lỗi lầm của các người và sẽ ân 
thưởng thêm cho những người làm tot. 

59, - Nhưng những kẻ làm điều sai quấy đã thay đổi Lời (Mặc khải) 
sai với lời đã được truyền xuống cho chúng. Bởi thế, TA đã ban tai 
họa từ trên trời xuống trừng phạt những kẻ làm điều sai quây vì tội 
chúng đã bất tuân và vượt qua mức giới hạn. 

60, - Và hãy nhớ lại khi Mũsa cầu xin nước uống cho người dân của 
Người. TA (Allah) phán: “Hãy dùng Chiếc gậy của Ngươi đánh lên 
tảng đá. ” Thê là từ đó phun ra mười hai mạch nước suối (cho mười 
hai bộ lạc của Israel1). Môi bộ lạc đều biết điểm nước của họ. Hãy 
ăn (thực phẩm) và uông (nước) do Allah ban cho và chớ làm điều ác 
đức và thôi nát trên trái đất. 

61, - Và hãy nhớ lại khi các người đã bảo Mũsa: “Hỡi Mũsa! Chúng 
tôikhông thể tiếp tục cam chịu với một loại thức ăn (này mãi). BỞI 
thế, xin thầy hãy cầu xin Rabb (Allah) của thầy giùm chúng tôi để 
Ngài làm mọc ra từ đât trồng những loại thực phẩm như: rau tươi, 
dưạ chuột, tỏi, đậu lăng-ti và hành tây của nó.” (Mũsa) đáp: “Phải 
chăng các người muốn đổi cái tốt lấy cái tệ hay sao? Hãy đi đến bất 
cứ thị trân nào (của Ai-cập), các người sẽ có được những món mà 
các người đòi hỏi.” Và họ đã bị hạ nhục và nghèo khó và tự rước 
vào thân sự Giận dữ của Allah. 'sở dĩ như thê là vì họ đã từng phu 
nhận các Lời Mặc khải của Allah và đã giết các Nabi2 của Allah 
không có lý do chính đáng. Như thế là vì họ bất tuân Allah và hằng 
vượt quá mức giới hạn (qui định bởi Allah). 

Israel tức Nabi Ya’qub (Jacob, Gia-côp) có 12 người con trai, mỗi người là tù 
trưởng của một bộ lạc (al-Asbãt). (Xem Q. 2:130-140) 

2 Nabi là một vị tiếp thu Lời Thiên khải của Allah. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 1 

62. - Quả thật, những ai tin tưởng (nơi Qur'ãn) và những ai là người Do thái 
và tín đô của Ki-Tô giáo và những người Sabian1, ai tin tưởng nơi Allah và 
Ngày (Phán xử) Cuối cùng và làm việc thiện thì sẽ có phần thưởng của họ 
nơi Rabb của họ; và họ sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. 

63. - Và hãy nhớ lại khi TA (Allah) đã nhận lời Giao ước của các 
người và nhâc ngọn núi (tại Sinai)2 cao khỏi đầu của các người (và 
phán): “Hãy nắm vững những điều TA đã ban cho các người (trong 
Taurah) và hãy nhớ cho kỹ những điều ghi trong đó để may ra các 
người sẽ ữở thanh người ngay chính sợ Allah.” 

64. - Rồi sau đó các người quay luhg làm ngơ. Nếu Allah không đậc ân và 
khoan dung thì chắc chắn các người đã ưở thành những kẻ mất mát rồi. 

65. - Và các người dư biết ai trong các người là những kẻ vi phạm 
(giới cấm của) Ngày Thứ bảy3 (Sabbath). Bởi thế, TA (Allah) 'đã 
phán cho chúng: “Hãy thành loài khỉ đáng khinh!” 

66. - Bởi thế, TA (Allah) đã dùng nó (hình phạt) để làm ngã lòng 
những kẻ sông vào thời đại của chúng và những ai sống sau chúng 
và làm một bài học cho những người ngay chính sợ Ăĩlah 

67. - Và hãy nhớ lại khi Mũsa nói với người dân của Người: “Quả 
thật Allah ra lệnh cho các ngươi tế một con bò cái tơ.” Họ bao: 
“Phải chăng thầy mang chúng tôi ra làm ứò cười hay sao?” (Mũsa) 
đáp: “Ta xin Allah che chở, chớ để ta thành một người ngu muội.” 

68. - Họ bảo: “Thầy hãy cầu xin Rabb của Thầy giùm chúng tôi, cho 
chúng tôi biết rõ nó là gì?” (Mũsa) đáp: “Ngài (Allah) phán: “Nó là 
một con bò cái không già lắm cũng không non lắm, cỡ tuổi trung 
bình. Nào, hãy làm theo điều Ngài ra lệnh.” 

69. - Họ bảo: “Thầy hãy cầu xin Rabb của Thầy giùm chúng tôi, cho 
chúng tôi biết rõ mầu da của nó là gì.” (Mũsa) đáp: “Ngài (Allah) phán: 
“Nó là một con bò cái mầu da vàng hung, làm cho người xem thích thú.” 

' Một dân tộc trong quá khứ đã sống tại Mũsal (xứ I-rắc), tôn thờ Đâhg Allah Duy 
nhât (Lã ilãha ill Allah) và đọc Az-Zabũr (Thi thiên của Sabian). 

Tũr-as-Sinĩn Xem bảng kê các từ chuyên môn. 

Người dân Do thái không được phép đánh cá vào Ngày Thứ bảy (Sabbath). Tập tục 

này kéo dài khien cá biên cảm thây an toàn lội vào bờ nhô đầu lên khỏi mặt nước vào 

Ngày Thứ bảy. Vào các ngày khác chúng không lội vào bờ vì sợ bị bắt. Đây là một sự 
thử thách đoi với những kẻ tham lam. Mặc dầu được những ngứời ngay chính khiiyên 

răn, những kẻ tham lam bất tuân và đã bắt cá vào Ngày Thứ bày. Vì phạm giới cam, 

họ đã bị Ailah trừng phạt bằng cách biến họ thành loài khỉ. (Q. 7:163-166) 
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Surah 2. Al-Baqarah Juzu 1 

70.- Họ bảo: “Thầy hãy cầu xin Rabb của Thầy giùm chúng tôi, cho 
chúng tôi biết rõ nó là gì bởi vì đốí với chúng tôi các con bò cái đều 
giông nhau, dễ nhầm lẫn. Lần này nếu Alìah muốn, chúng tôi sẽ 
được chỉ dẫn đúng đắn.” 

71-- (Mũsa) đáp: “Ngài (Allah) phán: “Nó là một con bò cái không 
bị bắt cầy đât cũng không dùng để kéo nước vào ruộng, khỏe mạnh 
và nguyên lành (không có gì khiếm khuyết cả).” Họ bảo: “Bây giờ 
Thâỵ trình bày rõ sự thật.” Và họ đã tế nó nhưng hầu như không 
muôn làm. 

72. - Và hãy nhớ lại khi các ngươi đã giết một sinh mạng nhưng cãi 
nhau vê nó (vụ án mạng). Và Allah đưa ra (ánh sáng) điều (bí ẩn) 
mà các ngươi đã giấu giem. 

73. - Bởi thê, TA (Allah) đã phán: “Hãy đánh nó (người chết) với 
một bộ phận của nó (con bò cái đã tế).” Bằng cách đó, Allah làm 
cho người chết sông lại (và khai tên của thủ phạm trong vụ án 
mạng) và làm cho các ngươi thấy Dâu lạ của Ngài (Allah) để may 
ra các ngươi hiểu rõ (sự tình của vụ sát nhân). 

74. - Rồi kể từ sau đó, quả tim (tấm lòng) của các ngươi chai cứng lại 
như đá hoặc cứng dữ hơn. E ởi vì, có loại đá từ đó nước suối (sông) 
phun ra và cũng có loại đá nứt làm hai để nước trong đó chảy ra; và 
cũng có những loại đá vì sỢ Allah mà rơi xuống. Và Allah không 
làm ngơ trước những điều các ngươi làm. 

75. - (Hỡi những ai có đức tin!) Phải chăng các ngươi nuôi hy vọng 
răng họ (những người Do thái) sẽ tin tưởng các ngươi hay sao? Và 
chắc chắn một thành phần của họ (Thầy tu Do thái) đã nghe Lời 
phán của Allah rồi cố tình làm hỏng ý nghĩa của nó sau khi đã hiểu 
rõ nó trong lúc họ biết (điều họ làm). 

76. - Và khi gặp những ai có đức tin, họ bảo: “Chúng tôi tin tưởng,” 
Nhưng khi gặp riêng nhau, họ bảo: “Quí vị có cho (những người 
Muslim) biết những điều mà Allah đã tiết lộ cho quí vị (trong 
Taurãh) hay không để họ (người Muslim) có dịp tranh luận với quí 
vị vê đieu đó trước mặt Rabb của quí vị?” Thế phải chăng các người 
không hiểu? 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 1 

77, - Và há họ (người Do thái) không biết rằng Allah biết điều họ 
giấu giếm và điều họ tiết lộ? 

78, - Và trong bọn họ có những tên mù chữ không biết Kinh sách là 
gì ngoại trừ điều mong ước hão huyền và chỉ phỏng đoán. 

79, - Bởi thế, khốn nạn cho những ai đã tự tay mình viết Kinh sách 
rồi bảo: “Đây là Kinh sách do Allah (ban xuống),” hầu mang nó đi 
bán với một giá nhỏ nhoi. Bởi thế, khôn nạn cho họ về những điều 
mà bàn tay của họ đã viết ra và khốn nạn cho họ về cái (lợi lộc) mà 
họ đã kiếm được (từ đó). 

80, - Và họ (người Do thái) bảo: “Lửa (của Hỏa ngục) chỉ chạm phải 
chúng tôi trong một số ngày nhất định.” Hãy bảo họ (hỡi 
Muhammad!): “Phải chăng các người đã nhận từ Allah một lời Giao 
ước bởi vì Allah không bao giờ vi phạm Lời Giao ước của Ngài? 
hoặc phải chăng các người đã đổ thừa cho Allah điều mà các người 
không biết?” 

81, - Vâng, ai chuốc tội và tội quấn lấy thân thì chắc chắn sẽ là 
những người bạn của Lửa; họ sẽ ở trong đó đời đời. 

82, - Ngược lại, những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ là những 
người Bạn của Thiên đàng, trong đó họ sẽ vào ở đời đời. 

83, - Và hãy nhớ lại khi TA (Allah) đã nhận Lời Giao ước từ con 
cháu của Israel (phán bảo); ”Các ngươi không được tôn thờ ai khác 
mà chỉ (tôn thờ) riêng Allah thôi và ăn ở tử tế với cha mẹ và bà con 
ruột thịt và các trẻ mồ côi và người thiếu thôn và ăn nói lễ độ với 
mọi người và chu đáo dâng lễ Salãh và đóng Zakãh\ rồi các ngươi 
quay lưng làm ngơ trừ một thiểu số trong các ngươi và các ngươi là 
những kẻ sa ngã (cho đến nay).” 
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84, - Và hãy nhớ lại khi TA (Allah) đã nhận Lời Giao ước của các 
ngươi (phán bảo): “Chớ làm đổ máu của các ngươi và chớ xua đuổi 
nhau ra khỏi nhà cửa của các ngươi rồi các ngươi long trọng xác 
nhận (Lời Giao ước) và các ngươi là nhân chứng (của nó). 

85, - Rồi cũng chính các ngươi lại giết hại lẫn nhau và xua đuổi một 
thành phần của các ngươi ra khỏi nhà của họ, tiếp tay (cho kẻ thu) 
chông lại họ trong tội lôi và hận thù; và nếu họ rơi vào tay của các 
ngươi như tù binh thì các ngươi đòi họ chuộc mạng mặc dù các ngươi 
không được phép trục xuất họ. Phải chăng các ngươi chỉ tin một 
phân Kinh sách và phủ nhận phần còn lại? Bởi thế, phần phạt dành 
cho ai trong các ngươi làm điều đó không gì khác hơn là sự nhục 
nhã ở đời này; và vào Ngày Phục sinh, họ sẽ nhận một sự trừng phạt 
khủng khiếp hơn bởi vì Allah không làm ngơ trước những đieu cắc 
ngươi làm. 

86, - Họ là những kẻ đã mua đời này với giá của Đời sau. Bởi thế, 
việc trừng phạt họ sẽ không được giảm nhẹ và họ sẽ không được ai 
cứu giúp. 

87, - Và chắc chắn TA (Allah) đã ban cho Mũsa' Kinh sách và đã cử 
một loạt các Sứ giả sau Người. TA đã ban cho ‘ĩsa1 2, con trai của 
Maryam những bằng chứng rõ rệt và hỗ trợ Người với Thiên Thần 
Jibril. Phải chăng mỗi lần một Sứ giả (của TA) đến gặp các ngươi 
mang theo điêu mà bản thân của các ngươi không thích, các ngươi tỏ 
ra ngạo mạn? Rôi các ngươi cho một sô" (Sứ giả của TA) nói dối còn 
một sô" khác thì các ngươi đã giết đi? 

88, - Và họ nói: “Quả tim của chúng tôi là những cái bọc kín (chứa 
Lời truyên của Allah, chúng tôi không cần thêm điều nào khác).” 
Không, Allah nguyền rủa họ vì tội không tin của họ. Bởi thê", điều 
mà họ tin tưởng thạt là ít. 

1 Musa là Môi-se 
2 

‘Isa là Giê-su 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 1 

89. - Và khi một Kinh sách từ Allah đến với họ, xác nhận điều họ 
đang giữ (trong Kinh Taurãh và ỉnjĩl) và mặc dù trước đó họ đã 
hằng cầu nguyện cho được thắng những ai không có đức tin (với sự 
xuât hiện của một vị Nabi) nhưng khi điều mà họ công nhận đúng 
đã đên với họ thì họ lại phủ nhận. Bởi thế, Allah nguyền rủa những 
kẻ không có đức tin. 

90. - Và tồi tệ thay điều vì nó mà họ đã bán rẻ linh hồn của họ, rằng 
vì lòng đố kỵ mà họ không tin nơi điều (Mặc khải) do Allah ban 
xuông. (Họ viện cớ nói) rằng đáng lý ra Allah với lòng ưu-ái của 
Ngài nên ban sự Mặc khải xuống cho ai mà Ngài muốn trong số bầy 
tôi của Ngài (thay vì cho Muhammad). Bởi thế, họ tự chuốc lây sự 
Giận dữ này đến sự Giận dữ khác (của Allah). Và những kẻ không 
có đức tin sẽ nhận một sự trừng phạt nhục nhã. 

91. - Và khi có lời bảo họ: “Hãy tin tưởng nơi điều Allah ban xuống 
(cho Muhammad),” họ đáp: “Chúng tôi tin nơi điều đã được ban 
xuông cho chúng tối (trong TaurãhỴ’ và họ không tin nơi điều nào 
khác sau Nó (Taurãh), trong lúc Nó (Qur'ân) là sự Thật xác nhận lại 
điều họ đang giữ. Hãy bảo họ: “Thế tại sao các ngươi đã giết các 
Nabi của Allah trước đây nếu các người thực sự có đức tin?” 

92. - Và chắc chắn Mũsa đã đến gặp các ngươi với những bằng 
chứng rõ rệt rồi sau (khi) Người (đi vắng), các ngươi đã mang con 
bò con (đúc) ra thờ và các ngươi là những kẻ làm điều sai quấy. 

93. - Và hãy nhớ lại khi TA (Allah) đã nhận Lời Giao ước của các 
ngươi và đã nhâc ngọn núi (ở Sinai) cao khỏi đầu của các ngươi (và 
phán): “Hãy nắm thật vững điều (Mặc khải) mà TA đã ban cho các 
ngươi và hãy nghe theo (Lời phán). Họ đáp: “Chúng tôi nghe nhưng 
chúng tôi không tuân theo.” Và vì không có đức tin, nên (hình ảnh 
của) con bò con (đúc) đã thấm sâu vào quả tim (tấm lòng) của họ. 
Hãy bảo họ: “Tồi tệ thay điều mà đức tin của các ngươi đã sai bảo 
các ngươi (làm) nếu các ngươi tin tưởng (nơi bất cứ điều gì).” 

14 



" J ã-ì' 

oA^iâỉ L ^L-lo 4iiỊj ^íLậ-ị Ỏ~á -& ^Ấ-í'^ -Cj\ 

\fj-^ \ utị \ ờủịír^ỉỉ' ƠỈQ \ ơị^j&±3ĩ&J (§) 'sj 

Jí£^iiiđỉ£ 
sj^Ji ii\j^Lj± £)\ <-j\x*> \ 

úxẬịỷ /*y>3 54j>yS j-irt^ố^ốiắ=» 1 
-' '»/[(<''' » ĩ ** ' ĩ y » ''> ^ ’"'\ s\ V- * ^ 
(_jO^Jỹx*AJ I^J—ŨÀ_Ị (_$ ^Jbỳ À_J.Aj^ • ^yV) LaJ \3-^v^0 íOii 

Òịfpr3 ^-AjJ^Á^s=S(^Áj 4ỈÍ.Vjjjpù\ấ=» (Ệ) 

tSỊ5^ Ajjìj íf|; A_p «ú' òỤs Ệ 

(Ệí^^L^^l^Ìár^ụSoặíeụíKÍtíỊ, j 

ỷjùi^ỏỊj^uÁ’^ tắẮ-í 1 

ộ ^l^ẤjoJ^^4Ì>lấ=» ịLftj>ị3? tój 4^ ^^#=s 

\0 



Surah 2. Al-Baqarah Juzu 1 

94. - Hãy bảo họ: “Nếu nhà cửa ở Đời sau với Allah chỉ đặc biệt 
dành riêng cho các người chứ không cho ai khác trong nhân loại, thì 
hãy mong cho được chết sớm đi nếu các ngươi nói thật.” 

95. - Và nhât định họ sẽ không bao giờ mong được chết sớm bởi vì 
(họ sợ) những điều (tội lôi) mà bàn tay của họ đã gởi đi trước và 
Allah biết rõ những kẻ làm điều sai quấy. 

96. - Và chắc chắn Ngươi sẽ thấy trong loài người, họ là những kẻ 
tham sống nhất, (tham sống) hớn cả người dan đa thần. Mỗi một 
người của họ đều ao ước được sông thọ bằng một ngàn năm nhưng 
tuổi thọ đó chẳng cứu được họ thoat khỏi sự trừng phạt của Allah 
bởi vì Allah là Đấng hằng thấy những điều (tội lỗi) mà họ đã làm. 

97. - Hãy bảo họ (hỡi Muhammad!): “Ai là kẻ thù của (Thiên thần) 
Jibrĩl bởi vì Người ựibrĩỉ) mang Nó (Qur'ãn) xuống đặt vào tấm 
lòng của Ngươi theo phép của Allah? Nhằm xác nhận những điều đã 
được ban xuồng trước, vừa là một Chỉ đạo vừa là một Tin mừng cho 
những người có đức tin. 

98. - Ai là kẻ thù của Allah và của các Thiên thần và của các Sứ giả 
(của Allah) và của (Thiên thần) tibrĩl và của (Thiên thần) Mika~ĩl, 
thì Allah là kẻ thù của những kẻ không có đức tin đó.” 

99. - Và chắc chắn TA (Allah) đã ban xuống cho Ngươi (Muhammad) 
các Câu kinh rõ rệt nhưng chỉ những kẻ dấy loạn, bất tuân mới 
không tin. 

100. - Phải chăng mỗi lần họ giao ước một lời cam kết nào thì một 
thành phần của họ quẩng nó sang một bên? Không, đa số bọn họ 
không có đức tin. 

101. - Và mỗi lần một Sứ giả của Allah đến gặp họ để xác nhận lại 
điều họ đang giữ thì một thành phần của những kẻ đã được ban chio 
Kinh sách (người Do Thái và tín đồ Thiên Chúa giáo) đã quẳng 
Kinh sách của Allah ra sau lưng, làm như họ không hay biết gì cả! 
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102. - Ngược lại, họ nghe theo những điều mà những tên Shaytãn đã 
đọc (lệch lạc) về quyền lực của Sulaymãn. Sulaymãn đã không phủ 
nhận đức tin; ngược lại, chỉ những tên Shaytãn mới không tin tưởng: 
Chúng dạy loài người pháp thuật đã được ban xuống cho hai Thiên 
thần Hãrũt và Mãrũt tại Bãbil (Ba-bi-lôn). Nhưng hai (Thiên thần) 
này không dạy (pháp thuật) cho một ai mà không bảo trước: “Chúng 
tôi đây chỉ là một sự cám dỗ (để thử thách quí vị); do đó chớ phủ 
nhận đức tin.” Tuy nhiên, họ vẫn học từ hai vị Thiên thần đó những 
điều (pháp thuật) mà họ dùng để làm chia ly cặp vợ chồng. Và họ 
không hại được một ai trừ phi có phép của Allah. Và họ học hỏi 
điều làm thiệt thân họ chứ không làm lợi gì cho họ. Bởi vì họ biết 
chắc rằng ai mua bán pháp thuật thì sẽ không được hưởng một phần 
(tốt) nào ở Đời sau. Và tồi tệ thay giá cả (tiền bạc) vì nó mà họ đã 
bán rẻ linh hồn của họ. Phải chi họ biết điều đó! 

103. - Và nếu họ có đức tin và sợ Allah thì chắc chắn phần thưởng từ 
Allah sẽ tốt hơn nhiều. Phải chi họ biết điều đó! 

104. - Hỡi những ai có niềm tin! Chđ dùng tiếng Rã'ỉnã (mà xưhg hô 
với Sứ Giả của Allah) mà nên dùng tiếng Uniurna (để xưng hô với 
Người) và hãy chú ý nghe Người (dạy). Và những kẻ không có đức 
tin sẽ bị trừng phạt đau đớn (vì tội phạm thượng đối với Sứ giả của 
Allah). 

105. - Những kẻ không có đức tin, dù đó là thành phần của Người 
dân Kinh sách1 2 hay là Người dân đa thần đều không muốn một điều 
tốt nào từ Rabb (Allah) của các người được ban xuống cho các 
người. Nhưng do lòng Khoan dung của Ngài, Allah chọn người nào 
Ngài muôn (để phục vụ Ngài) bởi vì Allah là Chủ nhân của Thiên 
ân vĩ đại. 

1 Rainã có nghĩa ‘hãy lắng nghe chúng tôi’ và ra'ina có ý khùng điên, ngu muội’. 

Unzurnã có nghĩa hãy đợi chúng tôi. Người dân Do thái vốn có ác cảm vđi Thiên 

sứ Muhammad (saw) nên đã uốn lưỡi nói ra’ina thay vì rã’inã để nhạo báng Thiên 

sứ. (Q. 4:46) Vì thế, Allah bảo các tín đồ nên dùng tiếng Uniurnã thay cho Ră’inã. 

2 Ahl al-Kităb tức Người dân Kinh sách ám chỉ người dân Do thái và tín đồ Thiên 
chúa giáo. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 1 

106. - Bât cứ một Câu kinh nào TA (Allah) hủy bỏ hoặc làm cho 
quên đi thì sẽ được TA thay thê bằng một Câu kinh tốt hơn hoặc 
tương đương với nó. Há ngươi (hỡi người!) không biết rằng Allah có 
quyền trên tất cả mọi việc hay sao? 

107. - Há ngươi (hỡi người!) không biết rằng Allah cai ưị các tầng 
trời và trái đât hay sao? Và ngoài Ngài ra, các ngươi không có một 
vị Bảo hộ hay một vị Cứu tinh nào khac. 

108. - Phải chăng các ngươi muốn vặn hỏi Sứ giả (Muhammad) của 
các ngươi giống như (Sứ giả) Mũsa đã bị (các tín đồ của Người) vặn 
hỏi trước đây hay sao? Và ai thay đổi từ chỗ có đức tin sang chỗ 
không tin thì chắc chắn sẽ đi lạc khỏi Chính đạo (Islãm) êm ả. 

109. - Đa sô trong đám Người dân Kinh sách, do lòng ganh tị, muôn 
làm cho các ngươi trở lại (tình trạng) mất đức tin sau khi các ngươi 
đã có đức tin và sau khi họ đã chứng kiến rõ sự thật. Bởi thế, hãy 
lượng thứ và bỏ qua cho họ cho đến khi nào Allah ban hành Mệnh 
lệnh của Ngài xuốíng. Và quá thật, Allah có toàn quyền định đoạt 
trên tất cả mọi vấn đe. 

110. - Và hãy chu đáo dâng lễ Salãh và đóng zakãh và bất cứ điều 
(tôt) nào các ngươi đã gởi đi trước cho bản thân của các ngươi (ở 
Đời sau), các ngươi sẽ tìm thây nó lại nơi Allah bởi vì chắc chan 
Allah thấy hết những điều tốt mà các ngươi đã làm. 

111. - Và họ bảo: “Chỉ người Do thái và người theo Thiên Chúa giáo 
mdi được vào Thiên đàng.” Đây chẳng qua là điều mơ ước (hão 
huyền) của họ. Hãy bảo (họ); “Hãy trưng các bằng chứng của các 
ngươi ra xem nếu cac ngươi nói thật. 

112. - Vâng, bât cứ ai nạp trọn sắc diện của mình cho Allah đồng 
thời là một người làm tốt thì sẽ được phần thưởng nơi Rabb của y. 
Họ sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. 
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Surah 2. Al-Baqarah Juzu 1 

113. - Và những người Do thái bảo: “Các tín đồ Thiên Chúa giáo 
chẳng dựa vào cái gì (để làm cơ sở); và những tín đồ Thiên Chúa 
giáo bảo: “Những người Do thái chẳng dựa vào cái gì (để làm cơ sở) 
trong lúc họ đọc chung một Kinh sách. Tương tự như thế, những kẻ 
không biết gì cũng nói ra lời giống như lời của họ. Nhưng vào Ngày 
Phục sinh, Allah sẽ xét xử giữa bọn họ về những điều họ đã từng 
tranh chấp. 

114. - Và còn ai sai quấy hơn kẻ đã ngăn cản (nơi) Thánh đường của 
Allah không cho tên của Ngài được tụng niệm trong đó và còn tích 
cực tìm cách đập phá chúng (những thánh đường)? Đối với những kẻ 
như thê thì chỉ có cách làm cho chúng sợ khi chung muốn bước vào 
thánh đường. Chúng sẽ bị hạ nhục ở đời này và sẽ bị trừng phạt 
nặng nề ở Đời sau. 

115. - Và hướng đông và hướng tây là của Allah. Bởi thế, khi các 
ngươi quay mặt về hướng nào thì Allah hiện diện nơi đó. Bởi vì quả 
thật, Allah Bao la, Biết hết (mọi việc). 

116. - Và họ bảo: “Allah có một đứa con trai.” Quang vinh và trong 
sạch thay Ngài! Không, mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều là 
(những tạo vật) của Ngài cả. Mọi vật đều thần phục Ngài. 

117. - (Allah là) Đấng sáng tạo các tầng trời và trái đất; và khi Ngài 
quyết định một việc (vật), Ngài chỉ phán bảo: “Hãy thành” thì nó sẽ 
thành (theo Ý Ngài muôn). 

118 - Và những kẻ không biết gì nói: ‘Tại sao Allah không trực tiếp 
nói chuyện với bọn ta? hoặc tại sao không có một Lời mặc khải nào 
được mang đến cho bọn ta?” Tương tự như thế, những kể (không có 
đức tin) trước họ cũng đã nói ra những lời giông như lời của họ. Tấm 
lòng của họ giống nhau. Chắc chắn TA (Allah) đã trình bày rõ những 
Lời Mặc khải cho đám người có đức tin vững chắc. 

119.- Và chắc chắn TA (Allah) cử Ngươi (Muhammad) đến làm một 
người mang Tin mừng và cảnh cáo bằng sự thật. Và Ngươi sẽ không 
bị chât vấn về (tội lỗi của) những người bạn của Hỏa ngục. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 1 

120. - Và những người Do thái lẫn tín đồ Thiên Chúa giáo sẽ không 
bao giờ hài lòng với Ngươi trừ phi Ngươi theo tín ngưỡng của họ. 
Hãy bảo họ: “Quả thật, Chỉ đạo của Allah mới là sự Hướng dẫn (duy 
nhất và đúng đắn.)” Và nếu Ngươi làm theo điều mong muôn của 
họ sau khi Ngươi đã tiếp thu sự hiểu biết (về Chỉ đạo của Allah) thì 
Ngươi sẽ không được ai che chở hoặc giúp đỡ để tránh khỏi (sự 
trừng phạt của) Allah. 

121. - Những ai đã được TA (Allah) ban cho Kinh sách nên đọc Nó 
(Kinh sách) theo lẽ mà Nó phải được đọc, họ sẽ tin nơi Nó. Ngược 
lại, ai không tin nơi Nó thì sẽ là những kẻ mất mát. 

122. - Hỡi con cháu của Israel! Hãy nhớ những Ân huệ mà TA 
(Allah) đã ban cho các người và việc TA đã ưu đãi các người hơn 
thiên hạ. 

123. - Và hãy sợ một Ngày mà không một linh hồn nào sẽ đền bồi 
cho một linh hồn nào khác và sẽ không có một sự bồi thường nào 
được chấp nhận từ nó và sẽ không có ai được can thiệp giùm cho ai 
và cũng sẽ không có ai giúp đỡ được ai. 

124. - Và hãy nhớ lại khi Ibrãhĩm đã được Rabb của Người thử thách 
bằng những Mệnh-lệnh mà Người đã hoàn tất mỹ mãn. (Bởi thế, 
Allah đã) phán: “TA sẽ cử Ngươi làm một nhà lãnh đạo cho nhân 
loại.” ựbrãhĩm kèo nài) thưa: “Và từ con cháu của bề tôi nữa.” 
(Allah) đáp: “Lời hứa của TA không can hệ gì đến những kẻ làm 
điều sai quây.” 

125. - Và hãy nhớ lại khi TA (Allah) đã chỉ định Ngôi đền (Ka’bah) 
làm một nơi an toàn cho tlúên hạ tới lui thăm viếng và (phán cho 
các khách viếng): “Hãy lấy chỗ đứng của Ibrãhĩm làm địa điểm 
dâng lễ cầu nguyện” và TA đã bắt Ibrãhĩm và Ismã’ĩl (con trai của 
Người) cam kết phải giữ Ngôi đền của TA cho trong sạch (để khách 
thập phương đến thăm và) đi vòng quanh Nó và cho những người 
lánh trân và cho những người (đến) cúi đầu (thần phục) và cho 
những người đến phủ phục (lễ nguyện).” 

126. - Và hãy nhớ lại khi Ibrãhim (cầu nguyện) thưa: “Lạy Rabb của 
bề tôi! Xin Ngài làm cho thành phố (Makkah) này an toàn và nuôi 
sống dân cư của nó với hoa quả, (nuôi) người nào trong bọn chúng 
tin tưởng nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng.” (Allah) phán: 
“Và ai không có đức tin thì TA sẽ cho (y) hưởng thụ ngắn ngui rồi 
TA sẽ lôi đầu y đến chỗ trừng phạt của Hỏa ngục; và đo là một nơi 
đến cuối cùng tồi tệ nhất.” 
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Sũrah 2. AI-Baqarah Juzu 1 

127. - Và hãy nhớ lại khi Ibrãhĩm và Ismã’ĩl xây móng của Ngôi đền 
(và cầu nguyện): “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài chấp nhận (việc 
làm này) từ chúng tôi, bởi vì Ngài là Đấng Hằng nghe và Hằng biết 
(hết mọi việc).” 

128. - “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài làm cho chúng tôi thành hai 
người Muslim (thần phục) Ngài và tạo một Ummah (Cộng đồng) 
Muslỉm của Ngài từ con cháu của chúng tôi và chỉ cho chúng tôi 
những nghi lễ bắt buộc và lượng thứ cho chúng tôi bởi vì chắc chắn 
Ngài là Đâng Hằng Lượng thứ, Rất mực Khoan dung. 

129. - “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài dựng lên trong chúng (con 
cháu của chúng tôi) mọt Sứ giả (xuất thân) từ chúng. Người sẽ đọc 
các Lời Mặc khải của Ngài cho chúng và sẽ dạy chúng Kinh sách và 
Lẽ Đúng đắn Khôn ngoan; và Người sẽ thanh sạch hóa chúng. Quả 
thật, Ngài là Đấing Toàn năng, Đấng Rất mực Sáng suốt.” 

130. - Và chỉ ai tự lừa dôi bản thân (linh hồn) mình mới bỏ tín 
ngưỡng của Ibrãhim bởi vì TA (Allah) đã chọn Người (làm một nhà 
lãnh đạo) ỡ trần gian này; và ở Đời sau chắc chắn Người sẽ ở trong 
hàng ngũ của những người lương thiện. 

131. - Và hãy nhớ lại khi Rabb của Người (Ibrãhĩm) đã phán bảo 
Người: “Hãy thân phục (Ta!)” (Ibrãhĩm) thưa: “Bề tôi xin nạp mình 
thần phục Rabb (Allah) của vũ trụ và muôn loài.” 

132. - Và Ibrãhĩm đã truyền bảo điều đó cho các con của Người; và 
Ya'qub cũng làm y như thế, dặn các con: “Này các con! Quả thật, 
Allah đã chọn Dĩn (Isỉãm) cho các con; bởi thê các con chỉ chết 
trong tình trạng các con là những người Muslim (thần phục Allah). 

133. - Phải chăng các ngươi (hỡi con cháu của Israel!) đã chứng kiến 
cảnh Ya'qub sắp từ trần khi Người bảo các con của Người: “Các con 
sẽ thờ phụng ai (cái gì) sau (khi) ta (mất?)” (Các con) thưa: “Chúng 
con sẽ thờ phụng Thượng Đê của cha và Thượng Đế của tổ tiên của 
cha: Ibrahim, Ismã'il và Ishăq, một Thượng Đế Duy-nhât; và chúng 
con là những người Muslim (thần phục Állah).” 

134. - Đó là một Ummah (Cộng đồng) đã vĩnh viễn ra đi. Họ sẽ 
hưởng thành quả mà họ đã làm ra còn các người thì về phần công 
lao của các người. Các người sẽ không bị chất vấn về những công 
việc mà họ đã làm. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 1 

135. - Và họ nói: “Hãy ữở thành người Do Thái hay thành tín đồ 
Thiên Chúa giáo nếu muốn được hướng dẫn.” Hãy bảo họ (hỡi 
Muhammad!): “Không, (Ta theo) tín ngưỡng của Ibrãiíĩm, Hariĩf (chỉ 
tôn thờ riêng Allah) và Người không phải là một người thờ đa thần.” 

136. - Hãy bảo họ (hỡi người Muslim!): “Chúng tôi tin tưởng nơi 
Allah và những điều (Mặc khải) đã được ban xuống cho chúng tôi 
và những điều đã được ban xuống cho ibrãhĩm, và ĩsmãll và Ishãq 
và Ya'qũb và các Bộ lạc (của Israel); và những điều (Mặc khải) đa 
được ban xuông cho Mủsa và cho 'Isa và những điều đã được ban 
xuông cho các Nabi (tiếp thu mặc khải) từ Rabb của Họ; chúng tôi 
(người Muslim) không phân biệt kỳ thị một Vị (Nabi) nào trong Họ 
(các Nabi của Allah) và chúng tôi là những người Muslim (thần 
phụcAllah). 

137. - Bởi vậy, nẽu họ tin tưởng nơi những điều giống với những điều 
đã được ban cho các ngươi (hỡi Muslim!), thì chắc chắn họ đi đúng 
đường. Ngược lại, nếu họ quay lưng làm ngơ, thì chính họ mới la 
những kẻ đã chia rẽ tôn giáo. Và riêng Allah thôi đủ (giúp) Ngươi 
(hỡii Muhammad!) đương đầu với họ, bởi vì Ngài là Đấng Hằng 
nghe và Hằng biết (hết mọi việc). 

138. - Mầu sắc (tôn giáo) của Allah (là Islăm). Và ai trội hơn Allah 
trong việc nhuộm mầu (các tín đồ của Ngài?) Và chúng tôi là những 
người thờ phụng Ngài. 

139. - Hãy bảo ho: “Phải chăng quí vị muốn tranh luận với chúng tôi 
vệ Allah trong lúc Ngài là Rabb của chúng tôi và là Rabb của quí 
vị? Và phần việc của chúng tôi là của chúng tôi còn phần việc của 
quí vị là của quí vị. Và chúng tôi thành tâm với Ngài (Allah). 

140. - Hoặc phải chăng quí vị bảo Ibrãhĩm, Ismã’il, Ishãq, Ya'qũb và 
các Bộ lạc (của Israel) là những người Do thái hay tín đồ Thiên 
Chúa giáo cả hay sao? Hãy bảo họ: “Phải chăng quí vị biết hơn 
Allah?” Còn ai sai quấy hơn kẻ đã giấu giếm Lời xác nhận của 
Allah (về Sứ giả Muhammad) trong (Kinh sách) mà họ đang giữ? 
Và Allah không làm ngơ trước những điều các ngươi làm. 

141. - Đó là một Ummah (Cộng đồng) đã qua đời. Họ gặt hái thành 
quả vê những điều (thiện) mà họ đã làm ra còn của quí vị thì là điều 
mà quí vị đã làm ra. Quí vị sẽ không bị chất vấn về những điều mà 
họ đã làm. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 2 

142. - Những kẻ điên rồ trong thiên hạ sẽ nói: “Điều gì đã làm (cho 
những người Muslim này) thay đổi hướng Qiblah1 mà họ thường 
quay vê đó (để dâng lễ?)” Hãy bảo họ: “Hướng đông và Hướng tây 
là của Allah. Ngài hướng dẫn người nào Ngài muôn đến con đường 
ngay chính.” 

143. - Và^TA (Allah) đã làm cho các người thành một Ummah Wasat1 
(Cộng đồng đúng đắn) để các người trở thành các nhân chứng cho 
nhân loại và Sứ giả (Muhammad) là một nhân chứng cho các người; 
và TA^ (Allah) đã chỉ định hướng Qiblah mà Ngươi thường quay về 
đó (đê dâng lê) là chỉ để cho TA (Allah) biết ai là người tuân theo 
Sứ giả (của Allah) với ai là n^ười quay gót chân theo hướng khác. 
Va quả thật đó là một thay đôi rất lớn, nhưng không mây trọng đại 
đối với những ai đã được Allah hướng dẫn (theo Chính đạo). Và 
Allah không làm cho đức tin của các người thành vô nghĩa bởi vì 
Allah rât mực Độ lượng, rất mực Khoan dung. 

144, - Chắc chắn TA (Allah) thây Ngươi (Muhammad) ngước mặt lên 
trời (cầu xin Chỉ đạo). Bởi the, TA (Allah) hướng Ngươi về' phía 
Qiblah làm cho Ngươi hài lòng. Do đó, hãy quay mặt của Ngươi 
hướng về Al-Masjid al-Harãm (Thánh đường Linh thiêng tại 
Makkah). Và ở bât cứ nơi nào, các người hãy quay mặt về phía đó 
(để dâng lễk Và chắc chắn những ai đã được (Allấh) ban cho Kinh 
sách đều biết rằng đó là sự Thật do Rabb của họ ban xuống. Và 
Allah không làm ngơ trước những điều họ làm. 

145, - Và chắc chắn rằng nếu Ngươi có mang tất cả các Phép lạ đến 
cho những ai đã được ban cho Kinh sách thấy (hầu thuyết phục họ 
vê sự thật) đó, thì nhât định họ sẽ không theo hướng Qìblah của 
Ngươi; và Ngươi cũng sẽ không theo hướng Qiblah của họ; và đôi 
bên không ai theo hướng Qiblah của ai cả. Và sau khi đã rõ sự Thật, 
nếu Ngươi tiếp tục làm theo ý muốn của họ thì rõ ràng Ngươi cố 
tình làm điều sai quấy. 

Qiblahlầ hướng nhắm về mục tiêu dâng lễ. Trước khi Thiên sứ Muhammad (saw) 
dời cu về Madìnah và sau mười sáu tháng định cư tại đó, người Muslim vẫn hướng 
ve Jerusalem để dâng lễ. Sau đó Allah truyền lệnh cho Thiên sứ đổi hướng Qiblah 
về Ngôi dền Ka’bah ở Makkah để dâng lễ. 

Wasat có nghĩa chính giữa và đúng đắn. ỉslãm là một tôn giáo trung dung, đúng 
đắn, không cực đoan. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 2 

146. - Những ai mà TA (Allah) đã ban cho Kinh sách đều nhìn nhận 
Người (Muhammad) (là Sứ giả của Allah) giống như việc họ nhìn 
nhận con cái của họ vậy, nhưng một sô trong bọn họ giấu giếm sự 
thật trong lúc họ biet (đieu đó). 

147. - Sự Thật là từ Rabb của Ngươi. Bởi thế, chớ sinh lòng nghi ngờ 
(về Nó). 

148. - Mỗi cá nhân (hay cộng đồng) đều có một mục tiêu mà y (hay 
họ) hướng vê (để dâng lê). Do đó, hãy thi đua nhau làm điều lành. 
Bât cứ nơi nào các ngươi ở, Allah sẽ đưa các ngươi đến gặp nhau. 
Bởi vì Allah có quyền chi phối trên tất cả mọi viẹc. 

149. - Và từ bât cứ nơi nào Ngươi khởi hành, hãy quay mặt của 
Ngươi vê hướng Masjid-al-Harãm (để dâng lễ). Và chắc chắn đó là 
sự Thật từ Rabb của Ngươi. Và Allah không làm ngơ trước những 
điều các người làm. 

150. - Và từ bât cứ nơi nào Ngươi khởi hành, hãy quay mặt của 
Ngươi vể hướng Masjid-al-Harãm (để dâng lễ); và ở bất cứ nơi nào, 
hãy quay mặt của các người hướng về đó (để dâng lễ) để cho thiên 
hạ không cọn lý do đê tranh chấp với các người (về Qiblah) ngoại 
trừ những ai làm điều sai quấy trong bọn họ. Bởi thế, chớ sợ họ mà 
hãy sỢ TA. Và đổ cho TA hoàn tất Ạn huệ của TA cho các ngươi và 
đổ cho các ngươi được hướng dẫn đúng Chính đạo; 

151. - Tương tự như việc TA (Allah) đã cử một Sứ giả xuất thân từ 
các ngươi đến để đọc cho các ngươi các Lời Mặc khải của TA và 
thanh sạch hóa các ngươi và dạy các ngươi Kinh sách (Qur'ãn) và 
Lẽ đúng đắn khôn ngoan1 và dạy các ngươi những điều mà các 
ngươi chưa từng biết. 

152 - Bởi thế, hãy nhớ TA; TA sẽ nhớ các ngươi trở lại. Và hãy biết 
ơn TA và chớ phụ ân TA. 

153 - Hỡi những ai có niềm tin! Hãy cầu xin sự giúp đỡ (của Allah) 
ữong kiên-trì và lễ-nguyện Saiãh. Bởi vì quả thật, Allah è với những 
người kiên nhẫn. 

Al-Hikmah có nghĩa Sunnah lề lối của Thiên sứ và Fiqh giáo luật của Islam 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 2 

154- Và chớ nói về những ai đã hy sinh tính mạng cho Chính nghĩa 
của Allah (rằng họ đã) chết rồi. Không, (họ vẫn còn) sống nhưng 
các người không nhận thấy (điều đó). 

155. - Và chắc chắn TA (Allah) sẽ thử thách các người với những 
điều sợ hãi, và đói khát, và việc mất mát tài sản và (thiệt hại) sinh 
mạng và hoa quả (mùa màng), nhưng hãy báo tin mừng cho những 
người kiên nhẫn: 

156. - Những ai khi gặp phải thiên tai sẽ nổi: “Quả thật, chúng tôi là 
của Allah và chúng tôi sẽ trở về vđi Ngài”:- 

157. - Họ là những người sẽ nhận Phúc lành và sự Khoan dung của 
Rabb của họ và họ là những người được hướng dẫn (đúng Chính đạo). 

158 - Quả thật, (hai ngọn đồi) Safã và Manvah1 (tại Makkah) là 
những bieu hiệu của Allah. Do đó, ai làm Hajj hoặc 'Umrah tại Ngôi 
đẹn (của Allah) thì sẽ không có tội khi đi vòng hai địa điểm đó. Và 
ai tự nguyện làm điều lành thì quả thật Allah Hằng ghi ơn và Hằng 
biết (việc làm tốt của họ). 

159, - Quả thật, những ai giấu giếm những bằng chứng rõ rệt mà TA 
(Aliah) đã ban xuống và (giấu giếm) Chỉ đạo mà TA đã trình bày rõ 
cho nhân loại trong Kinh sách, thì sẽ bị Allah nguyền rủa (và thóa 
mạ) và bị cả những người (có quyền) thóa mạ, nguyền rủa luôn. 

160. - Ngoại trừ những ai biết sám hối và phục thiện và công bố (sự 
Thật) thì sẽ được TA đoái thương tha thứ bởi vì TA là Đấng Hang 
quay lại Tha thứ, rất mực Khoan dung. 

161- Bởi vì quả thật những ai phủ nhận đức tin và chết trong tình 
trạng không có đức tin thì sẽ bị cả Alỉah và Thiên thần và nhân loại 
nguyền rủa, tất cả; 

162, - Chúng sẽ ở trong (tình trạng bị nguyền rủa) đó đời đời. Hình 
phạt dành cho chúng sẽ không được giảm nhẹ và chúng sẽ không 
được buông tha. 

163, - Và Thượng Đế của các người là một Thượng Đế Duy nhất. 
Không có Thượng Đê nào khác, duy chỉ Ngài (Allah), Đấng rất mực 
Nhân từ, rất mực Khoan dung. 

1 Sa/ã và Manvah Xem bảng kê các từ chuyên môn. 
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Surah 2. AI-Baqarah Juzu 2 

164, - Quả thật, trong việc tạo hóa các tầng trời và trái đất; và (việc) 
luân chuyên ban đêm và ban ngày; và (việc) các chiếc tàu (chở 
hàng hóa) vượt trùng dương làm lợi cho nhân loại; và (việc) Allah 
ban nước mưa từ trên trời xuống nhờ đó Ngài làm cho mảnh đất chết 
khô sông lại; và (việc) Ngài rải tung đủ loại sinh vật khắp mặt đất; 
và (việc) chuyển hướng các luồng gió và luồng mây mà Ngài chế 
ngM giữa trời và đât; (tất cả các việc đó) là những Dấu hiệu cho 
những người biết suy nghĩ. 

165, - Nhưng trong nhân loại có những kẻ đã dựng những đôi thủ 
ngang vai với Allah. Họ yêu thương chúng giống với tình thương mà 
họ dành cho Allah. Ngược lại, những ai có đức tin thì yêu thương 
Allah mạnh hơn. Và nêu những ai làm điều sai quấy có thể nhìn 

thay được (sự thật) thì chúng sẽ không thấy gì ngoài sự trừng phạt 
bởi lẽ tất cả quyền lực đều nằm trong tay cua Allah và Allah rất 
nghiêm khắc trong việc trừng trị. 

166 - (Bởi vì) khi đối diện với hình phạt, những kẻ được tuân theo sẽ 
(tuyên bố) vô can đối với những kẻ phục tùng chúng và mọi quan hệ 
giữa đôi bên sẽ bị cắt đứt hết. 

167 - Và những kẻ phục tùng sẽ bảo: “Nếu chúng tôi có cơ hội trở 
lại trân gian, chúng tôi sẽ tuyên bô" vô can đôi với bọn chúng giông 
như việc bọn chúng đã tuyên bô vô can đối với chúng tôi ngày nay.” 
Allah sẽ cho chúng thây kết quả của việc làm của chúng chỉ gồm 
những ân hận và nuôi tiếc giông như thế. Và chúng sẽ không có 
cách nào thoát ra khỏi Lửa (cua Hỏa ngục). 

168. - Hỡi nhân loại! Hãy ăn những thức ăn được cho phép và tốt 
sạch và chớ dâm theo dâu chân của Shaytãrv, quả thật nó là kẻ thù 
công khai của các người. 

169, - (Shaytãn) chỉ ra lệnh cho các người làm điều tội lỗi và điều 
khả ố và bắt các người nói về Allah những điều các người không 
biết. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 2 

170. - Và khi có lời bảo họ: “Hãy tuân theo điều (Mặc khải) do Allah 
ban xuống,” thì họ đáp: “Không, chúng tôi sẽ theo điều mà chúng 
tôi thây cha mẹ của chúng tôi đang theo.” Sao! Ngay cả việc cha 
mẹ của họ không biết gì hoặc không được ai hướng dẫn hay sao? 

171. - Và hình ảnh của những kẻ phủ nhận đức tin có thể so sánh với 
(hình ảnh của) một người (chăn trừu) thét to cho những con vật 
không nghe được tiếng gì khác ngoài tiếng gọi và tiếng thét. (Chúng 
là những sinh vật) điếc, câm và mù cho nên chúng không hiểu gì. 

172. - Hỡi những ai có niềm tin! Hãy ăn những thức ăn tốt sạch mà 
TA (Allah) đã cung cấp cho các người; và hãy biết ơn Allah nếu các 
người chỉ thờ phụng riêng Ngài. 

173. - (Allah) chỉ cấm các người ăn (thịt của) xác chết, và máu 
(huyêt), và thịt của con heo, và những món mà tên của các thần linh 
khác không phải (tên của) Allah đã được đọc nhắc đến (khi cắt cổ 
chúng). Nhưng ai vì nhu cầu bắt buộc mà phải dùng những món 
(câm) đó ngoài ý muốn (của mình) và không quá độ, thì sẽ không bị 
tội. Bởi vì quả thật Allah hằng Tha thứ, rất mực Khoan dung. 

174 - Quả thật, những ai giấu giếm những điều (mặc khải) của Kinh 
sách mà Allah đã ban xuống và dùng Nó để mua bán với một giá 
nhỏ nhoi thì là những kẻ chỉ nuốt Lửa vào bụng. Allah sẽ không nói 
đên chúng vào Ngày phục sinh, cũng sẽ không thanh sạch hóa 
chúng; và chúng sẽ bị trừng phạt đau đớn. 

175. - Chúng là những kẻ đã mua lây sự lầm-lạc thay vì theo Chỉ đạo 
đúng đắn và mua lây hình phạt thay vì sự tha thứ. Thật chúng gan dạ 
lắm mới dám đương đầu với Lửa (của Hồa ngục!) 

176. - (Sở dĩ) như thê là vì Allah ban Kinh sách xuống bằng sự thật 
và quả thật những ai bất đồng ý kiến về Kinh sách (của Allah) thì 
chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng chia rẽ đạo giáo rộng xa. 
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Surah 2. Al-Baqarah Juzu 2 

177, - Đạo đức không phải là các ngươi quay mặt về hướng đông hay 
hướng tây; mà đạo đức là việc ai tin tưởng nơi Allah và Ngày Phán 
xử Cuối cùng, và các Thiên thần, và Kinh sách (của Allah), và các 
Nabi (của Allah), và vì yêu thương Ngài mà bố thí của cải cho bà 
con ruột thịt, và cho những ưẻ mồ côi, và những người thiếu thốn, và 
những người lỡ đường, và những người ăn xin, và để chuộc và giải 
phóng những người nô-lệ, và chu đáo dâng lễ Salãh và đóng Zakăh 
và hoàn tất lời hứa khi đã hứa, và kiên ữì chịu đựng trong nghịch 
cảnh (đói khổ) và thiên tai (bệnh hoạn) và ữong thời gian xay ra 
chiên tranh (bạo động). Họ là những người chân thật và là những 
người ngay chính sợ Allah. 

178, - Hỡi những ai có niềm tin! Luật trả thù (Qisãs) về việc giết 
người được qui định như sau: (sinh mạng của một) người tự do đổi 
lây (sinh mạng của một) người tự do; (sinh mạng của) một người nô- 
lệ đổi lấy (sinh mạng của) một người nô-lệ; một người phụ nữ đổi 
lấy một người phụ nữ; nhưng nếu phạm nhân nào được anh (hay em) 
của nạn nhân lượng thứ cho phần nào, thì hãy làm theo yêu cầu hợp 
lý của y và bồi thường cho nạn nhân một cách tốt đẹp. Đây là sự 
giảm khinh và là sự khoan dung từ Rabb của các ngươi. Bởi thế, sau 
các qui định nêu ừên, ai vượt quá mức giới hạn thì sẽ bị trừng trị 
đích đáng. 

179 - Và trong luật Qisãs có việc (cứu) sinh mạng đối với các người, 
hỡi những người hiểu biết! để cho các người trở thành những người 
ngay chính sợ Allah. 

180, - Lệnh truyền cho các người (như sau:) Khi một ai trong các 
người săp từ trân, nếu y để lại tài sản thì phải lập di chúc cho cha 
mẹ và bà con ruột thịt một cách hợp lý. Đây là bon phận của người 
ngay chính sợ Allah, 

181. - Bởi thế, ai sửa đổi lời di chúc sau khi đã nghe nó thì chỉ riêng 
những người sửa đổi đó mới chịu tội. Bởi vì Allah Hằng nghe va 
Hằng biết hết mọi việc. 
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Sũĩah 2. Al-Baqarah Juzu 2 

182. - Nhưng người nào sợ có sự thiên vị hoặc tội lỗi từ người để lại 
di chúc rồi đứng ra giàn xếp giữa những người liên hệ thi sẽ không 
mang tội. Quả thật, Allah Hằng Tha thứ, rất mực Khoan dung. 

183. - Hỡi những ai có niềm tin! Nhịn chay theo chế độ (SiyãmJ) 
được truyền xuống cho các ngươi như đã được truyền xuống cho 
những người trước các ngươi đe các ngươi (rèn luyện) sự khắc kỷ và 
trở thanh người ngay chính sợ Allah. 

184. - (Nhịn chay) trong một số ngày ấn định. Nhưng ai trong các 
ngươi mắc bệnh hoặc đi xa nhà thì sẽ nhịn bù lại cho đủ số ngày đã 
thiêu vê sau. Nhưng đối với những ai có khả năng kiêng cữ (nhưng 
rất chật vật trong việc nhịn chay vì già yếu), thì có thể chuộc tội 
băng cách nuôi ăn (từng ngày) một người thiếu thốn. Nhưng người 
nào tự nguyện (bố thí) làm tốt, thì điều đó tốt cho y hơn. Tuy nhiên, 
thực hiện việc nhịn chay 'Siyãm' tốt cho các ngươi hơn nếu các ngươi 
biết (giá trị của no). 

185. - Tháng Ramadãn là tháng trong đó (Kinh) Qur'ãn được ban 
xuống làm Chỉ đạo cho nhân loại và mang bằng chứng rõ rệt về Chỉ 
đạo và Tiêu chuẩn (phân biệt Phúc và Tội). Bởi thế, ai trong các 
ngươi chứng kiến (hoặc có mặt tại nhà) tháng đó thì phải nhịn chay 
'Siyãm' trọn tháng; và ai bị bệnh hoặc đi xa nhà thì phải nhịn bù lại 
số ngày đã thiếu về sau. Allah muốn điều dễ dàng cho các ngươi và 
không muôn gây khó khăn cho các ngươi. (Ngài muốn các ngươi) 
hoàn tât số ngày (nhịn chay) ấn định và muôn cho các người tán 
dương sự VI đại của Allah (Takbir1 2) về việc Ngài đã hướng dẫn các 
ngươi và để cho các ngươi có dịp tạ ơn Ngai. 

186. - Và khi bầy tôi của TA hỏi Ngươi (Muhammad) về TA, (hãy 
bảo họ) TA ở gần. TA đáp lại lời cầu xin của người nguyện cầu khi 
y câu xin TA. Ngược lại, họ cũng phải đáp lại (Lời gọi của) TA và 
tin tưởng nơi TA để may ra họ được hướng dẫn đúng đường. 

1 Siyãm có nghĩa kiêng cử, hãm mình và được qui định nơi câu 187 ở dưới 

2 Takbir gồm việc đọc lớn ‘Allahu Akbar' (Allah Vĩ đại) 
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Surah 2. Al-Baqarah Juzu 2 

187. - Cho phép các ngươi được ăn nằm với vỢ ban đêm suốt thời 
gian nhịn chay 'Siyãtrì. Họ là y-phục của các ngươi và các ngươi là y 
phục của họ. Allah biết điều các ngươi thường lén lút với nhau. Do 
đó, Ngài đoái thương quay lại tha thứ cho các ngươi. Bởi thế, bây 
giờ các ngươi được phép chung chạ với họ, nhưng hãy cố gắng thực 
hiện điều Allah đã ra lệnh cho các ngươi, và hãy ăn và uống (ban 
đêm) cho đến khi các ngươi thấy rõ sỢi chỉ trắng của buổi rạng đông 
tách khỏi sợi chỉ đen của nó, rồi hoàn tất việc nhịn chay (theo chế 
độ 'Siyãrrí) cho đến lúc đêm xuống. Và không được ăn nằm với vợ 
trong thời gian các ngươi lánh trần tu tỉnh trong thánh đường. Đó là 
những giới câm quy định bởi Allah. Do đó, chớ vi phạm chúng. 
Allah trình bày những Lời Mặc khải của Ngài cho nhân loại đúng 
như thê để may ra họ trở thành người ngay chinh sỢ Allah. 

188. - Và chớ gian lận ăn nuốt tài sản của các ngươi lẫn nhau, và chớ 
dùng nó để hôi lộ các quan toà hầu các ngươi có thể ăn không một 
phân tài sản của nhân loại một cách tội lỗi trong lúc các ngươi biết 
điều đó. 

189. - Họ hỏi Ngươi về những vầng trăng lưỡi liềm. Hãy bảo họ: 
“Chúng là những thời điểm cho nhân loại (ghi đếm thời gian) và 
(cho) việc làm Hajj. Đạo đức không phải là đi vào nhà bằng cửa 
sau' mà đạo đức là ai sỢ Allah. Và hãy đi vào nhà bằng những cửa 
chính (của nó), và hãy sỢ Allah để cho các ngươi có thể thành công. 

190. - Và vì Chính Nghĩa của Allah2 hãy đánh trả những kẻ đã đánh 
các ngươi (trước) nhưhg chớ vượt quá mức giới hạn bởi vì quả thật 
Allah không thương những kẻ phạm giới. 

Người A-rập tiền Islam kiêng vào nhà bằng các cửa chính nhât là vào thời gian 
làm lHajj hay sau thời gian đó. Islãm sửa đổi tập tục này. 

2 Fĩsabĩlillah có nghĩa theo con đường của Allah. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 2 

191. - Và hãy giết chúng nơi nào các ngươi bắt được chúng và đánh 
(đuôi) chúng ra khỏi nơi mà chúng đã đuổi các ngươi ra đi bởi vì 
quây nhiêu nghiêm trọng hơn giết chóc. Nhưng chớ đánh chúng 
trong Thánh đường Linh thiêng (Al-Masjid-al-Harãm tại Makkah) 
trừ phi chúng đánh các ngươi trong đó. Và nếu chúng đánh các 
ngươi thì hãy giết chúng lại. Đó là quả báo dành cho những kẻ 
không có đức tin. 

192. - Nhưng nếu chúng ngưng chiến thì (nên biết rằng) Allah Hằng 
Tha thứ, Rât mực Khoan dung. 

193. - Và hãy tiếp tục đánh chiíng cho đến khi nào chấm dứt việc 
quẩy nhiễu. Và chúng sẽ hoàn toàn thần phục Allah. Do đó, nếu 
chúng ngưng chiến thì sẽ không còn mối hiềm thù nào đôi với chúng 
nữa ngoại trừ những kẻ làm điều sai quây. 

194. - Tháng câm kỵ là tháng câm kỵ (cho cả đôi bên Muslim và 
Kãjĩr) và có Luật trả đũa (Qisãs) về những điều cấm kỵ. Bởi thế, ai 
vi phạm (những giới cấm) nhằm lấn át các ngươi, thì hãy lấn át trở 
lại như thê. Và hãy sợ Allah, và hãy biết rằng Allah ở cùng với 
những người sợ Allah. 

195. - Và hãy chi dùng (tài sản của các ngươi) cho Chính nghĩa của 
Allah, và chớ để cho bàn tay (keo kiệt) của các ngươi xô đẩy các 
ngươi đến chỗ tự hủy và hãy làm tốt bởi vì quả thật Allah yêu 
thương những người làm tốt. 

196 - Và hãy hoàn tất việc làm Hajj và 'Umrah dâng lên Allah. 
Nhuíng nêu các ngươi bị cản trở (trong việc này) thì hãy gởi một con 
vật tố ãến tê (nếu có khả năng), và các ngươi không được cạo đầu 
cho đen khi con vật tê đã đến chỗ tế. Nhưng nếu ai trong các ngươi 
bị bệnh hoặc ngứa da đầu (cần phải cạo) thì phải chịu phạt bằng 
cách nhịn chay 'Siyãm' hoặc bô" thí (cho người nghèo) hoặc dâng một 
con vật tê. Bởi thê, khi các ngươi bình thường ưở lại, ai muôn tiếp 
tục làm 'Umrah nhập chung với Hajj (tức Hajj at-Tamattu' vá al- 
Qỉrãrì), thì phải dâng một con vật tế nếu có khả năng. Nhưng ai 
không có khả năng (dâng một con vật tế) thì phải nhịn chay 'Siyãrrí 
ba (03) ngày trong thời gian làm Hajj và bảy (07) ngày sau khi trở 
về nhà; như vậy là đủ mười (10) ngày tất cả. Đấy là điếu kiện dành 
cho người nào mà gia đình không ở (trong vùng tiếp cậri) Thánh 
đường Linh thiêng (Al-Masjid-al-Harãm tại Makkah). Và hãy sợ 
Allah, và hãy biết rằng Allah trừng phạt rất nghiêm khắc. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 2 

197, - (Việc làm) Hajj diễn ra trong những tháng1 được biết rõ. Bởi 
thê, ai thực hiện việc làm Hajj trong những tháng đó thì không được 
dâm dục, không được hung ác, không được cãi vã trong thời gian 
làm Hajj. Allah biết điều tốt các ngươi làm. Và hãy mang theo thức 
ăn trong thời gian xa nhà, nhưng lương thực tốt nhất là lòng thành 
kính sợ Allah. Và hãy sỢ TA, hỡi những người hiểu biết! 

198, - Các ngươi không mắc tội nếu các ngươi tìm kiếm thiên lộc của 
Rabb (Allah) của các ngươi (qua việc mua bán đổi chác trong thời 
gian làm Hạjj). Nhưng khi các ngươi vội vã rời (thung lũng) 'Ara/ãt 
(để đi Muzdaỉifah), hãy tán dương Allah tại Ngôi đền linh thiêng 
(Mash'ar-il-Rarãm ở Muzdalifah). Và hãy tán dương2 Allah đúng 
theo (cách) Ngài đã chỉ dẫn cho các ngươi bởi vì quả thật trước đây 
các ngươi là những kẻ lầm đường lạc lối. 

199. - Rồi hãy vội vã rời khỏi (Muzdalifah) nơi mà mọi người vội vã 
bỏ đi và hãy cầu xin Allah tha thứ. Quả thật, Allah Hằng Tha thứ, 
Rất mực Khoan dung. 

200. - Do đó, khi các ngươi đã hoàn tất các nghi lễ (Manãsik của 
Hajj), thì hãy tán dương Allah đúng như cách các ngươi đã tán 
dương cha mẹ của các ngươi (trước đây) hoặc tán dương (Allah) 
mạnh hơn. Nhưng trong nhân loại có người cầu nguyện thưa: “Lạy 
Rabb chúng tôi! Xin (Ngài) ban cho chúng tôi (Ân sủng) ở đời này!” 
Và họ sẽ không được phần nào cả ở Đời sau. 

20L- Và trong họ, cũng có người cầu nguyện: “Lạy Rabb chúng tôi! 
Xin Ngài ban cho chúng tôi phần tốt ở đời này và phần tốt ở Đời sau 
và cứu vớt chúng tôi khỏi hình phạt của Lửa (Hỏa ngục!)” 

202.- Họ là những người sẽ được (Allah) ban phần thưởng về những 
việc tôt mà họ đã làm ra. Và Allah rất nhanh trong việc thanh toán 
(thưởng phạt). 

' Các tháng Shauwãl, Zulqa’dah và Zul Hijjah tức tháng 10, 11 và 12 âm lịch Islãm. 

2 Zikr có nghĩa tưởng nhđ, tụng niệm, tán dương. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 2 

203. - Và hãy tán dương Aỉlah vào những Ngày (Tashrĩq) ấn định1. 
Nhưng ai vội vã ra về trong vòng hai ngay thì không phai tội, và ai 
nhất định ỡ lại (cho hết những Ngày Tashrĩq) thì cũng không có tội 
nhất là đối với người nào sợ Allah. Và hãy sợ Allah, và hãy biết 
rằng các ngươi sẽ được tập trung đưa về gạp Ngài trá lại (đe chịu 
xét xử ở Đời sau). 

204. - Và trong nhân loại có hạng người mà lời nói về (đời sống) trần 
gian này làm cho Ngươi trầm trỗ, và y còn mang Allah ra làm chứng 
cho những điều nằm trong lòng của y trong lúc y lại là một tên tranh 
chấp hung hãn nhất. 

205. - Nhưng khi bỏ đi, y vội vã đi làm chuyện ác đức trên trái đất, 
phá hoại mùa màng và giết hại gia súc. Và chắc chắn Allah không 
chấp nhận việc ác đức. 

206. - Và khi có lời bảo y, 'Hãy sỢ Allah’, thì tính ngạo mạn của y 
làm y phạm tội. Bởi thế, ý xứng đáng đi vào Hỏa ngục, và chắc chắn 
Hỏa ngục là nơi nghỉ xấu xa nhat. 

207. - Ngược lại, trong nhân loại có hạng người chịu bán mình để 
làm hài lòng Allah. Và Allah Rất mực Độ lượng với bầy tôi của 
Ngài. 

208. - Hỡi những ai có niềm tin! Hãy gia nhập Islãm một cách trọn 
vẹn2 và chớ dẫm theo bước chân của Shaytãn bởi vì nó là kẻ thù 
công khai của các ngươi. 

209. - Nhưtig nếu các ngươi sa ngã sau khi đã chứng kiến những bằng 
chứng rõ rệt thì nên biết rằng Allah Toàn năng, Rất mực Sáng suốt. 

210. - Phải chăng họ chỉ còn đợi Allah được Thiên thần tháp tùng 
xuông gặp chúng trong bóng mây và vấn đề (do đó) sẽ được giải 
quyết? Bởi vì mọi vấn đề đều được trình lên cho Allah quyết định. 

1 Ba ngày: thứ 11, 12 và 13 của tháng Zul-Hijjah. 

2 Kãffah = hoàn toàn, trọn vẹn cả đức tin lẫn hành động, cả lời nói lẫn việc làm, 

không giả dối. Thực hiện trọn vẹn các giáo luật của Islãm. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 2 

211. - Hãy hỏi con cháu của Israel xem có bao nhiêu Dấu hiệu rõ rệt 
mà TA (Allah) đã ban cho họ? Và li thay đổi Ân huệ của Allah sau 
khi đã tiếp thu nó, thì nên biết / llah rất nghiêm khắc trong việc 
trừng trị. 

212. - Đời sống trần tục này xinh đi ;p (và hấp dẫn) đối với những kẻ 
không có đức tin. Chúng chê cườ những người có đức tin nhưng 
(chúng không biết việc) những ngi 'ời ngay chính sợ Allah sẽ ở bên 
trên chúng vào Ngày Phục sinh. \ à Allah sẽ cung cấp vô sô thiên 
lộc cho người nào mà Ngài muôn (( ho). 

213. - (Ban đầu) nhân loại chỉ là n ột Cộng đồng (Ummah). Sau đó 
(vì họ lầm lạc nên) Allah dựng lên các Nabi (xuất thân từ họ) làm 
những vị vừa mang tin mừng vừa b ío tin dữ, và (Allah) gởi cùng với 
Họ những Kinh sách bằng sự Thật clể Họ dựa vào đó mà xét xử nhân 
loại về những vân đề (nhân loại) thường tranh chấp nhau. Nhưng 
không ai tranh chấp nhau trong ( tó ngoại trừ những kẻ đã được 
(Allah) ban cho Kinh sách (bởi vì) sau khi tiếp thu (những Lời giáo 
huân) rõ rệt, do lòng đố kỵ và muối I áp bức kẻ khác (nên chúng đâm 
ra tranh chấp đó thôi). Bởi thế, AI ah, với sự chấp thuận của Ngài, 
đã dân dắt những ai có đức tin đến /ới Chân lý về những điều chúng 
thường tranh chấp nhau. Và Allah iiưổng dẫn người nào Ngài muốn 
đến Con đường ngay chính (của Isli ra). 

214. - Hoặc phải chăng các người n ịhĩ rằng các người sẽ vào Thiên 
đàng trong lúc các người chưa hề ti íng trải những thử thách tương tự 
(những thử thách) mà những ngườ đã qua đời trước các ngươi đã 
nêm? Họ đã từng kinh qua nghịch c ảnh và hoạn nạn và họ dao động 
(tinh thần) đến nỗi Sứ giả (Muhammad) và những tín đồ sẩt cánh VỚI 

Người đêu phải than: “Chừng nào ! ự cứu giúp của Allah mới đến?” 
Này! Sự cứu giúp của Allah chắc chắn ở sát ben (các ngươi đó!) 

215. - Họ hỏi Ngươi, vật gì họ phả chi dùng vào việc bố thí? Hãy 
bảo họ: “Bất cứ vật gì các ngươi cl i ra từ tài sản của các ngươi, thì 
là cho cha mẹ và bà con ruột thịt V ì trẻ mồ côi và người thiếu thốn 
và người lỡ đường. Và bất cứ vật nào các ngươi tiêu ra từ tài sản của 
các ngươi thì quả thật Allah biết rõ hết. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 2 

216. - Lệnh chiến đấu đã được truyền xuống cho các ngươi và đó là 
điều mà các ngươi không thích. Có lẽ các ngươi ghét điều mà chính 
nó lại tốt cho các ngươi và có lẽ các ngươi thích điều mà chình nó 
lại xấu cho các ngươi. Allah biết (giá trị của nó) ưong lúc các ngươi 
không biết. 

217. - Họ hỏi Ngươi (Muhammad) về việc chiến đấu trong những 
tháng câm kỵ. Hãy bảo họ: “Chiến đâu trong tháng câm kỵ là một 
(vi phạm) trọng đại. Nhưng dưới cái nhìn của Alỉah thì việc cản trở 
thiên hạ không cho theo Chính đạo của Allah, việc phủ nhận Ngài, 
và việc (cấm thiên hạ đến thờ phụng tại) Thánh đường Linh thiêng 
(ở Makkah) cũng như việc trục xuất dân cư của nó ra khỏi (thánh 
địa) (tất cả điều đó) còn trọng đại hơn (việc chiến đâu trong tháng 
cấm kỵ). Bởi vì (dùng bạo lực để) quấy nhiễu nghiêm trọng hơn 
việc giết chóc. Và chúng sẽ không ngưng đánh các ngươi cho đến 
khi nào chúng làm cho các ngươi bỏ đạo của các ngươi nếu có khả 
năng. Và ai trong các ngươi bỏ đạo và chết trong tình trạng không 
có đức tin thì là những người mà việc làm sẽ trở thành vô nghĩa ở 
đời này lẫn Đời sau. Và họ sẽ là những người Bạn của Lửa (Hỏa 
ngục), nơi mà họ sẽ vào đó ở đời đời.” 

218. - Quả thật, những ai có đức tin và những ai di-cư và chiến đấu 
cho Chính nghĩa của Allah là những người hy vọng sẽ được Allah 
khoan dung bởi vì Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

219. - Họ hỏi Ngươi về việc uống rượu và cờ bạc. Hãy bảo họ: 
‘Trong hai điều đó vừa có một tội lớn vừa có một vài mối lợi cho 
nhân loại, nhưng tội của hai thứ đó lớn hơn mối lợi của chúng.” Họ 
lại hỏi Ngươi phải chi dùng cái gì để (làm việc thiện). Hãy bảo họ: 
“Vật còn lại (sau khi thỏa mãn những nhu cầu cần thiết.)” Allah 
trình bày cho các ngươi những Lời Mặc khải của Ngài đúng như thế 
để cho các ngươi suy nghĩ lại; 
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Surah 2. Al-Baqarah Juzu 2 

220. - (Về ảnh hưởng của chúng) ở đời này và Đời sau. Họ hỏi Ngươi về tình 
trạng của các đứa trẻ mồ côi. Hãy bảo họ: “Cải thiện (đời sống) cho chúng là 
điêu tôt nhât, và nếu các ngươi hợp tác làm ăn với chúng thì (hãy xem) chúng 
như là anh em của các ngươi bởi vì Allah biết ai là kẻ thối nát so với người 
lương thiện. Và nêu Allah muốn thì Ngài thừa sức làm cho các ngươi gặp 
hoạn nạn khó khăn. Bởi vì quả thật, Allah Toàn Năng, Rất mực Sáng suốt. 

221. - Và chớ kết hôn với các phụ nữ thờ đa-thần cho đến khi nào họ có 
đức tin (nơi Allah) bởi vì một phụ nữ nô-lệ có đức tin tốt hơn một người 
phụ nữ thờ đa thần dẫu rằng họ quyến rũ các ngươi. Và chớ kết hôn (con 
gái của các ngươi) cho những người đàn ông thờ đa-thần cho đến khi nào 
chúng có đức tin (nơi Allah) bởi vì một người nô-lệ nam có đức tin tốt 
hơn một người đàn ônệ thờ đa thần dẫu rằng chúng quyến rũ các ngươi. 
Những người thờ đa than này mời các ngươi đến với Lửa (của Hỏa ngục) 
trong lúc Allah kêu gọi các ngươi đến Thiên đàng và sự Tha thứ theo 
phép của Ngài. Và (Allah) trình bày rõ các Lời Mặc khải của Ngài cho 
nhân loại đe họ có thể ghi nhớ (việc hôn nhân). 

222. - Họ^hỏi Ngươi về kinh kỳ của phụ nữ. Hãy bảo họ: “Nó là một 
sự ô-nhiễm. Bởi thế, hãy xa phụ nữ (người VỢ) trong thời gian có 
kinh kỳ và chỉ đến gần họ khi nào họ sạch sẽ. Do đo, khi họ (tắm 
gội) sạch sẽ rồi, các ngươi có thể đến với họ lúc nào, nơi nào như 
Allah đã chỉ thị cho các ngươi. Quả thật, Allah yêu thương những 
người năng sám hối và những người giữ mình sạch sẽ. 

223. - Vợ của các ngươi là một miếng đất trồng' cho các ngươi. Do đó, 
hãy đến gần mảnh đất trồng của các ngươi tùy lúc và theo cách mà các 
ngươi muốn, nhưng hãy chuẩn bị tư tưởng trước cho bản thân của các 
ngươi (khi đến với họ). Và hãy sỢ Allah, và biết rằng các ngươi sẽ gặp 
Ngài trở lại (ở Đời sau), và hãy báo tín lành cho những người có đức tin. 

224. - Và chớ mang (tên của) Allah ra làm bình phong chông chế cho 
những lời thề (trông rỗng) của các ngươi để các ngươi không làm 
việc đạo đức, và không sợ Allah và không hòa giải mọi người, bởi vì 
Allah Hằng Nghe và Hằng Biết (hết mọi việc các ngươi làm). 

Harth là một miếng đât dùng trồng trọt. Allah ví người vợ như một miếng đất ừồng, 

người chông như một anh nông phu. Nếu muốn có hoa mầu tốt, anh nông phu phải vun 

sđi miếng đất cho tốt để gieo hạt. Đất tốt cho ra trái tốt. Tuy nhiên cày bừa cũng phải 
theo phương pháp và theo mùa, miếng đất vì thê mới cho ra trái tốt và nhiều. Tương tự 
như thê, VỢ chông phải biết thương yêu chiu chuộng lẫn nhau mới sinh ra các đứa con tốt, 

lành mạnh. Thiên sứ có dạy lời cầu nguyện trước khi hai vợ chồng ãn nầm với nhau. 

‘Bismillah! Allahumma Jannib nash-Shaytana wa ịannibish-shaytana mã raiaqtana' 

(Nhân dahh Allah! cầu xin Allah giữ chúng tôi xa khỏi Sa-tăng và giữ Sa-tăng xa khỏi 

con cái mà Ngài ban cho chúng tôi.) -Sahih Bukhari; Sahih Muslim. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 2 

225. - Allah sẽ không gọi các ngươi đến hỏi về những điều vô nghĩa 
trong lời thề của các ngươi mà Ngài sẽ gọi các ngươi đến hỏi về 
những điều mà quả tim (tâm lòng) của các ngươi đã cố ý làm ra; và 
Allah Hằng Tha thứ và Hằng Chịu đựng (với bầy tôi của Ngài). 

226. - Đối với những ai thề thốt sẽ không ăn nằm với vợ nữa ựla'), 
thời gian chờ đợi (cho họ suy nghĩ và quyết định) là bốn tháng. 
Nhưng nếu họ quyết định trở lại (với vợ) thì chầc chắn Aliah Tha 
thứ và Khoan dung (cho họ); 

227. - Và nêu họ nhất định ly dị (vợ), thì quả thật Allah Hằng Nghe 
và Hằng Biết (điều đó). 

228. - Và những người vợ lỵ dị, vì quyền lợi của bản thân, nên ở vậy 
trong ba (tháng) kinh kỳ. Và họ không được giấu (bào thai) mà 
Allah đã tạo trong bụng của họ nếu họ tin tưởng nơi Allah và Ngày 
sau. Và người chồng của họ có quyền ưu tiên lấy họ trở lại trong 
thời gian đó neu hai người chịu hòa với nhau. Và theo lẽ công bằng, 
các bà vợ có quyển (đòi hỏi người chồng chu cấp...) tương đương với 
quyền (mà người chồng đã dùng để) đôi xử với họ (như trung thành 
và kính trọng chồng...); tuy nhien người đàn ông (có trách nhiệm) 
trội hơn người đàn bà một bậc; bởi vì Allah Toan Năng, Rất mực 
Sáng suốt (khi qui định quyền hạn giữa nam và nữ). 

229. - Việc ly-dị chỉ được cho phép (tuyên bố) hai lần. Sau đó, 
(chồng) giữ (vỢ) lại một cách tử tế hoặc trả tự do (cho vợ) một cách 
tốt đẹp. Và các ngươi không được phểp lấy lại bất cứ tiền cưới nào 
mà các ngươi đã tặng cho vợ, ngoại trừ trường hợp đôi bên sợ không 
the giữ được những giới hạn (qui định) bởi Allah. Nhưng nếu các 
ngươi sợ đôi bên không thể giữ được những giới hạn của Allah, thì 
đôi bên không mắc phải tội về phần tặng vật mà bà vợ dùng để 
chuộc sự tự do của mình. Đây là những giới hạn qui định bởi Allah. 
Do đó, chớ vi phạm chúng. Và ai vi phạm những giới hạn của Allah 
thì là những kẻ làm điều sái quấy. 

230. - Do đó, nếu người chồng đã ly-dị vợ, thì bà vợ sẽ không còn 
hợp phập cho ông chồng cũ nữa trừ phi người vợ ket hôn VỚI một 
người khác; sau này nếu ông chồng mới (này) ly dị bà ta thì hai vợ 
chông (cũ) sẽ không mắc tội nếu họ thuận tái hợp với nhau và nếu 
họ nghĩ rằng họ có thể tôn trọng những giới hạn của Allah. Đó là 
những giới hạn mà Allah trình bày cho những người hiểu biết. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 2 

231, - Và khi các ngươi ly-dị vợ và họ sắp hoàn tất thời hạn ỡ vậy 
(7ddah) thì, hoặc giữ họ lại một cách tử tê hoặc trả tự do cho họ một 
cách tôt đẹp; và chớ giữ họ lại để làm khổ họ, làm thế các ngươi sẽ 
phạm tội. Và ai làm thế, thì thật sự sẽ làm hại bản thân (linh hồn) 
mình; và chớ mang các Lời Mặc khải của Allah ra làm điều bỡn cợt, 
và hãỵ nhớ An huệ của Allah đã ban cho các ngươi trong Kinh sách 
và điều đúng đắn khôn ngoan mà Ngài dùng để khuyên bảo các 
ngươi; và hãy thành kính sợ Allah, và nên nhớ rằng chắc chắn Allah 
biết hết mọi việc. 

232, - Khi các ngươi ly-dị vợ và họ hoàn tất thời hạn ở vậy ựlddah) 
của họ, chớ cản họ tái hôn với người chồng cũ nếu đôi bên thuận tái 
hợp một cách tốt đẹp. E’ó là điều dùng để khuyên bảo những ai 
trong các ngươi tin tưởng nơi Allah và Ngày sau. Điều đó ưong sạch 
và sạch sẽ cho các ngươi bởi vì Allah biêt (Phúc và Tội) trong lúc 
các ngươi không biết. 

233, - Những bà mẹ ly-dị sẽ cho con bú sữa (mẹ) suốt hai năm tròn 
đôi với người (cha) nào muôn cho con họ bú vú mẹ đủ thời hạn, 
nhưng người cha (của đứa con) phải chịu mọi phí tổn về ăn uống và 
may mặc cho các bà mẹ rnột cách tử tế. Mỗi linh hồn chỉ bị bắt làm 
việc tuỳ theo khả năng của nó; không bà mẹ nào bị làm khổ vì đứa 
con của bà, cũng không người cha nào bị làm khổ vì đứa con của 
ông ta. Và đối với người thừa kế, trách nhiệm cũng sẽ như thế. 
Nhưng nếu đôi bên (vợ chồng ly-dị) tham khảo ý kiến lẫn nhau và 
thỏa thuận thôi cho con bú sữa rnẹ thì hai người không mắc tội nếu 
các ngươi tìm được một bà vú nuôi cho đứa con của các ngứơi; và 
các ngươi không mắc tội nếu các ngươi tặng bà vú nuôi (tiền quà) 
mà các ngươi đã đồng ý tặng họ một cách lịch thiệp. Và hãy sợ 
Allah, và hãy nhớ rằng Alỉah thấy rõ những điều các ngươi làm. 
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Surah 2. Al-Baqarah Juzu 2 

234. - Và những ai trong các ngươi chết bỏ vỢ lại, các goá phụ này vì 
quyền lợi của bản thân sẽ phải ở vậy ('Iddah) bốn tháng và mười 
ngày. Do đó, khi họ hoàn tất thời hạn ở vậy, các ngươi không có tội 
về việc họ tự giải quyết bản thân của họ một cách biết điều. Và 
Allah Hằng Quen thuộc với những điều các ngươi làm. 

235. - Và các ngươi không có tội nếu các ngươi gián tiếp ngỏ lời đính 
hôn với các phụ nữ hoặc giữ kín trong lòng các ngươi. Allah biết 
răng các ngươi sẽ tưởng nhớ các nàng ấy, nhưng chớ lén lút hứa hẹn 
với họ trừ phi các ngươi nói ra lời lẽ phong nhã lịch thiệp và chớ 
nhât quyêt ràng buộc việc thành hôn cho đến khi nào mãn hạn qui 
định của nó; và hãy biết rằng Allah biết điều nằm ữong tâm hồn 
của các ngươi. Do đó, hãy thận trọng giữ mình đối với Ngài, và hãy 
biêt rằng Allah Hằng Tha thứ, Hằng Chịu đựng (với các ngươi). 

236. - Các ngươi không có tội nếu ly-dị vỢ trước khi động phòng 
hoặc chưa định cho họ một phần tặng vật nào; và hãy tặng các bà 
một món quà tặng (Mahr) thích hợp, người giầu tùy theo phương 
tiện của mình, người nghèo tùy theo phương tiện của mình, một món 
quà tặng có tính bắt buộc đối với những người iàm tốt. 

237. - Và nêu các ngươi ly dị vợ ừước khi động phòng nhưng sau khi 
đã định cho họ một phần quà tặng thì phân nửa của tặng vật mà các 
ngươi đã định cho họ không còn là của các ngươi nữa trừ phi các bà 
từ khước nhận nó hoặc từ khước bởi người đàn ông mà sự ràng buộc 
hôn nhân nằm ưong tay của họ (người giám hộ). Và hãy nhớ rằng từ 
khước (phân nửa của tặng vật) gần với việc sợ Allah. Và chớ quên 
đôi xử độ lượng giữa các ngươi với nhau. Bởi vì Allah thấy rõ những 
điều các ngươi làm. 
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238. - Hãy chăm sóc và giữ vững các lễ nguyện Saỉawãt, nhất là 
cuộc lê chính giữa (lê 'Asr)\ và đứng (dâng lễ) ưước Allah với tinh 
thần sùng kính hoàn toàn; 

239. - Nếu các ngươi sợ (địch tấn công) thì hãy dâng lễ trong tư thế 
đi bộ hoặc trong tư thế cưỡi trên lưng con vật; nhưng khi các ngươi 
được bình yên trở lại, hãy (dâng lễ) tưởng nhớ Allah theo cách mà 
Ngài đã dạy các ngươi, điều mà các ngươi không biết trước đó. 

240. - Và những ai trong các ngươi chết bỏ vợ ở lại (trần gian) thì 
nên lập di chúc cho các quả phụ bằng một năm cấp dưỡng va không 
được trục xuât họ ra khỏi nhà; nhưng nếu họ bỏ đi, thì các ngươi 
không có tội về điều họ tự giải quyết bản thân của họ một cách biết 
điều. Và Allah Toàn Năng, Rất mực Sáng suốt (trong việc quy định 
đó). 

241. - Và các bà vợ ly dị được hưởng một số tiền cấp dưỡng có tính 
bắt buộc đối với những người ngay chính sợ Allah. 

242. - Allah trình bày rõ các Lời Mặc khải của Ngài đúng như thê để 
cho các ngươi có thể hiểu được (những giới hạn do Ngài qui định). 

243. - Há Ngươi không để ý đến hằng ngàn người vì sợ chết mà bỏ 
nhà cửa của họ ra đi hay sao? Allah đã phán với họ: “Hãy quyết tử!” 
rồi Ngài làm cho họ song trở lại: Quả thật, Allah rất mực Nhân từ 
với loài người, nhưng đa số nhân loại phụ ơn (Ngài). 

244. - Và hãy chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah, và nên biết rằng 
quả thật Allah Hằng Nghe và Hằng Biết (mọi việc). 

245. - Ai là người sẽ cho Allah mượn một món vật (mượn) tốt, thì 
Ngài sẽ trả lại gấp đôi và nhiều hơn nữa? Bởi vì Allah (là Đang) 
ban ít hay ban nhiều (bổng lộc) và các ngươi sẽ được đưa về gặp 
Ngài ưở lại (ở Đời sau). 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 2 

246. - Há Ngươi không để ý đến vấn đề của những vị cầm đầu trong 
hàng ngũ của con cháu của Israel sau thời đại của Mũsa hay sao khi 
họ nói với một vị Nabi (tên Samuel) của họ như sau: “Hãy chỉ định 
một vị vua cho chúng tôi để (Người lãnh đạo) chúng tôi chiến đâu 
cho Chính nghĩa của Allah?” (Nabi ây) đáp: “Biết đâu các ngươi sẽ 
không chiến đâu khi lệnh (chiến đấu) được truyền xuống cho các 
ngươi!” (Họ) bảo: “Tại sao chúng tôi không chiến đâu trong lúc 
chúng tôi lân con chấu của chúng tôi đã bị trục xuất ra khỏi nhà cửa 
của chúng tôi?” Nhưng khi lệnh chiến đâu được truyền xuống cho 
họ thì họ đào nhiệm ngoại trừ một thiểu số. Và Allah biết rõ những 
kẻ sai phạm. 

247. - Và Nabi (Samuel) của họ đã bảo họ: “Allah đã chỉ định Talut 
làm vua của các ngươi.” Họ đáp: “Làm sao ông ta có thể làm vua 
cai trị chúng tôi trong lúc chúng tôi xứng đáng hơn ông ta. Hơn nữa, 
ông ta cũng không được giầu sang phú quí mà?” (Nabi của họ) đáp: 
“Quả thật, Allah đã chọn ông ta đề lãnh đạo các ngươi và ban cho 
ông ta kiến thức dồi dào và thể lực hơn người. Và Allah ban quyền 
hành cho người nào Ngài muốn bởi vì Allah Bao quát (hết mọi việc) 
và Hiểu biết (hết mọi vấn đề). 

248. - Và Vị Nabi của họ bảo tiếp: “(Sẽ có) một Dấu hiệu (xác nhận) 
vương quyền của ông ta là các ngươi sẽ nhận được một cái rương 
chứa thanh-vật tượng trưng cho sự thanh bình do Rabb (Allah) của 
các ngươi ban xuống và cả những 1:hánh-vật mà gia đình của Mũsa 
và gia đình của Hãrũn đã để lại do những Thiên thần mang đến. Quả 
thật, trong sự việc đó, có một Dâu hiệu cho các ngươi nếu các ngươi 
có đức tin. 
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Surah 2. Al-Baqarah Juzu 2 

249, - Bởi thê, khi Tãlũt ra quân đi chiến đấu, (Tãlũt) bảo (binh 
tướng): “Chắc chắn Allah sẽ thử thách các ngươi với (nước của) một 
con sông. Ai uống nước sông đó thì sẽ không là người của ta; và ai 
Ikhông uông, thì sẽ là người của ta trừ phi người nào uống từng hớp 
từ lòng bàn tay của mình.” Nhưng họ (không nghe lời và) đã uống 
nước sông đó ngoại trừ một sô rât ít. Bởi thế, khi họ băng qua sông, 
(Tãlũt) với những ai có đức tin cùng theo Người lên tiếng: “Ngày 
nay chúng ta không đủ sức đương đầu với Jãlũt và đoàn quân của y. 
Tuy nhiên, những ai nghĩ rằng bề nào họ cũng phải gặp Allah trở lại, 

đã lên tiêng: “Có bao nhiêu lần một lực lượng nhỏ có thể đánh bại 
một lực lượng lớn với sự cho phép của Allah? Bởi vì Allah ở cùng 
với những người kiên cường bất khuất. 

250. - Và khi họ tiên quân lên đương đầu với Jãlủt và đoàn quân của 
y, họ (cầu nguyện) thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài xối lên 
chúng tôi (tinh thần) kiên trì nhẫn nại và làm cho bàn chân của 
chúng tôi vững chắc và giúp chúng tôi đánh thắng những kẻ ngoại 
giáo không tin?’ 

251^- Bởi thế, với sự chấp thuận của Allah, họ đánh tan (địch quân) 
và Dãwũd đã giết chết Jãlũt và Allah đã ban cho Người (Dawũd) 
quyền bính và lẽ đúng đắn khôn ngoan và dạy Người điều mà Ngài 
muốn. Và nêu Allah không dùng một nhóm người này để chặn đứng 
một nhóm người kia thì ưái đất sẽ rối loạn va thối nát. Nhưng chắc 
chắn Allah Rất mực Nhân từ Độ lượng VỚI thiên hạ. 

252.- Đây là những Lời Mặc khải của Allah. TA đọc chúng cho 
Ngươi (Muhammad) bằng sự thật. Và thật sự Ngươi là một trong các 
Sứ giả (của Allah). 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 3 

253. - Đó là các Sứ giả (của Allah); TA đã ưu đãi một sô" người này 
hơn một số người nọ. Trong họ, có người Allah nói chuyện trực tiếp, 
và nâng cao câp bậc danh dự; và TA đã ban cho 'Isa, con trai của 
Maryam, những bằng chứng rõ rệt và hỗ trợ Người với Rũh al-Qudus 
(Thiên thần Jibrĩl); và nêu Allah muốn thì những người sống sau 
(thời đại của các Thiên sứ) đã không chiến tranh lẫn nhau sau khi đã 
chứng kiến những bằng chứng rõ rệt (của Allah) nhưng họ bất đồng 
ý kiên với nhau, bởi thê trong họ có một sô" người tin tưởng và có 
một sô không tin. Và nêu Allah muôn thì họ đã không chiến tranh 
lẫn nhau, nhưng Allah đã làm bât cứ điều gì Ngài muôn. 

254. - Hỡi những ai có niềm tin! Hãy chi dùng tài sản mà TA (Allah) 
đã cung câp cho các ngươi (để làm việc thiện) trước khi xảy ra Ngày 
mà sẽ không có việc mua bán đổi chác, sẽ không có tình bạn hữu 
(bao che cho nhau) và cũng sẽ không có sự can thiệp nào (được 
châp thuận). Và những kẻ không có đức tin là những kẻ làm điều sai 
(quây. 

255. - Allah! Không có Thượng Đê nào khác ngoài Ngài (Allah), 
Đâng Hằng sống, Đấng Tự hữu và Nuôi dưỡng vạn vật. Ngài không 
buồn ngủ, cũng không ngủ. Mọi vật trong các tẩng trời va trái đât 
đêu là (những tạo vật) của Ngài. Ai là người có thể can thiệp được 
với Ngài nếu không có phép của Ngài? Ngài biết điều xảy ra trước 
họ và điệu xảy ra sau họ. Họ không thể bao quát được sự hiểu biết 
của Ngài về bât cứ điều gì ngoại trừ điều nào Ngài muôn cho họ 
biêt. Ngai vàng (Kursi) của Ngài bao trùm cả các tầng trời và trái 
đât; và việc quản lý trời đât không làm cho Ngài mỏi mệt bởi vì 
Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Chí Đại. 

256. - Không có việc cưỡng bách (tín ngưỡng) trong lãnh vực tôn 
giáo. Chăc chắn Chân lý và Lẽ phải bao giờ cũng khác biệt với điều 
ngụy tạo và sự sai lạc. Bởi thê, ai phủ nhận Tà thần và tin tưởng nơi 
Allah, thì chắc chắn sẽ nắm vững chiếc cán (hay sợi dây cứu rỗi) 
không bao giờ đứt. Bởi vì Allah Hằng Nghe va Hằng Biết (mọi 
việc). 

42 



ii&ỵAJ 

yjA?AyẠyýầ>y>‘ỷÓ‘'Jỳ 'ỹy^=‘íýAj 

lịi ịX04AjêStịúMâu^ 

Ạ sằốjj^ỹứ^A^^^o\ 

1 

m s 
m 
(Br: 

ÍSV' 
WÉ 
M 
<m 
V, 
V" 
3) 

Ệjỷ \c£^-4-ỉN ^\j>J/ỉi===3 

-(/4 uS ò^\^jy^^^j}^C^ịíýỉỉỉ^ 
jkj£ọ ẹS j&i&\j*ýẶ\ iSWẳ\ịy^ẤJí 3 SÃ1& 

Jí Jứ^j£ J^j\ \ÍJỊ.JÌJ Jố Jíiv)>ế==\)ố 

ảl-ivo^ âb>oỊ_p ãsu cAJ 

j^»5 

ỆjJvA3 ỳíỷs^^ỷ Ò^Ỉ^^JỈỈ 

\ 

Ét 
8 
;ãL' 
»ae 

& 

!ii 

131 
H 
®f 

*r 



Surah 2. AI-Baqarah Juzu 3 

257. - Allah là Đấng Bảo hộ của những người có đức tin. Ngài đưa 
họ từ tăm tôi ra ánh sáng. Ngược lại, các chủ nhân của những kẻ 
không có đức tin là những tên Tà thần. Chúng dắt họ từ chỗ ánh 
sáng xuồng cõi âm u. Những người này sẽ làm bạn với Lửa (của 
Hỏa Ngục). Trong đó, họ sẽ ở đời đởi. 

258. - Hẳn Ngươi (Muhammad) không suy ngẫm về một kẻ1 đã tranh 
luận với Ibrãhím về Rabb của Người bởi vì Allah đã ban cho y 
quyền bính hay sao? Khi Ibrãhĩm bảo y: “Rabb của tôi là Đấng ban 
sự sông và gây sự chết.” (Y) đáp: “Ta cũng (có quyền) ban sự sống 
và làm cho chết vậy.” Ibrãhĩm đáp: “Nhưng Allah (Rabb cua tôi) 
làm cho mặt trời mọc từ hướng đông, thê ngài làm cho nó mọc từ 
hướng tây đi (nếu ngài có khả năng?)” Bởi thế, kẻ không có đức tin 
đó đâm ra lúng túng (vì đuối lý). Và Allah không hướng dẫn đám 
người làm điều sai quấy. 

259. - Hoặc như ai đó2 đã đi ngang qua một thị trấn hoang tàn, nhà 
cửa sụp đô. Y bảo: “Làm sao Allah phục sinh lại thị trấn này sau khi 
nó đã chết (thế này?) Bởi thế, Allah làm cho y chết một trăm năm 
roi dựng^y sông lại. (Allah hỏi y): “Nhà ngươi ở lại đó bao lâu?” Y 

Lhưa;tôi ở lại đó ngày hay một buổi gì đồ.” (Allah) bảo y: 
“Không nhà ngươi ở lại đó một trăm năm. Thế hãy nhìn thức ăn và 
thức uống của nhà ngươi, chúng chẳng tỏ dấu hiệu gì mục rã cả; và 
hãy nhìn con lừa của nhà ngươi, và TA lấy ngươi làm mọt Dâu hiệu 
cho nhân loại; và nhà ngươi hãy nhìn những khúc xương xem TA đã 
c|ựng và sắp xếp chúng, rồi TA lấy thịt bao chúng trở lại như thế 
nào? Bởi the',' khi y nhận thức được thực tại, y vội thưa: “Bề tôi biết 
quả thật Allah có quyền ưên tất cả mọi vật.” 

1 Vua Namrud 
/ 

2 Am chỉ hoặc 1/ Ezekiel; 2/ Nehemiah; và 3/ Ezra (Edras). 
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Surah 2. Al-Baqarah Juzu 3 

260. - Và hãy nhớ lại khi Ibrãhĩm thưa (với Allah): “Lạy Rabb của bề 
tôi! Xin Ngài cho bề tôi thấy việc Ngài làm cho người chết sống lại 
như thế nào?” (Allah) phán bảo (Ibrãhĩm): “Hẳn nhà ngươi không tin 
(việc phục sinh) hay sao?” (Ibrãhũn) thưa: “Bẩm không phải thế, 
nhưng để cho bề tôi được yên tâm (về việc đó.)” (Allah) phán: “Hãy 
băt bốn con chim, tập luyện cho chúng xu hướng về ngươi (cột 
chúng lại và bầm chung thành từng manh), rồi đạt thịt bầm của 
chúng tại mỗi ngọn đồi, rồi gọi chúng, chúng sẽ bay nhanh đến với 
ngươi. Và hãy biết rằng Allah Toàn Năng, Toàn Tri (đủ khả năng và 
sự hiểu biết để làm mọi việc). 

261. - Hình ảnh của những ai chi dùng của cải của họ cho Chính 
nghĩa của Allah giông như một hạt lúa trổ ra bảy bông lúa, mỗi bông 
lúa trổ ra một trăm hạt lúa. Allah tăng nó nhiều cho người nào Ngài 
muôn bởi vì Allah Rộng rãi Bao la và Biết (hết mọi việc). 

262. - Những ai chi dùng của cải của họ cho Chính nghĩa của Allah 
rồi không kèm theo lời nhắc khéo về sự rộng rãi của mình cũng 
không làm tổn thương danh dự của người khác, thì sẽ nhận phần 
thưởng của họ nơi Rabb của họ. Họ sẽ không lo sợ cũng sẽ không 
buồn phiền. 

263. - Lời nói tử tế và sự tha thứ tốt hơn của bố thí kèm theo việc 
làm tổn thương danh dự của người khác bởi vì Allah rất mực Giầu có 
(không thiếu thốn chi), hằng Chịu đựng (với bầy tôi của Ngài). 

264. - Hỡi những ai có niềm tin! Chớ làm cho việc bô thí của các 
ngươi thành vô nghĩa bằng cách nhắc khéo về lòng rộng rãi của 
mình và với lời lẽ làm tổn thương danh dự của người khác giống như 
(việc làm của) những kẻ chi dùng của cải của mình phô trương cho 
thiên hạ thấy chứ không tin tưởng nơi Aỉlah và Ngày sau. Bỡi vì 
hình ảnh của một người như thế giống hình ảnh của một tảng đá trơn 
láng có một lớp bụi phủ bên ưên; khi mưa rào đổ lên nó, (nước 
mưa) quét sạch lớp bụi ấy đi bỏ nó nằm trơ trọi một mình. Họ sẽ 
không định đọat được gì về những vật mà họ đã thu hoạch. Và Allah 
không hướng dẫn một dá n tộc khong có đức tin. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 3 

265. - Và hình ảnh của những ai chi dùng của cải của họ nhằm làm 
hài lòng Allah và để củng cô tâm hồn cua họ thêm vững chắc giông 
như một ngôi vườn được tọa lạc trên một gò đất cao và phì nhiêu; 
khi mưa rào tuôn lên nó, nước mưa làm tăng vụ mùa gấp đôi; nhưng 
nêu không có mưa rào thì mưa rươi cũng đủ làm cho nó tăng trưởng. 
Và Allah thấy rõ điều các ngươi làm. 

266. - Trong các ngươi, há ai muốn có một ngôi vườn chà là và vườn 
nho có mạch nước chảy bên dưới với đủ loại trái cây bên trong được 
dành sẩn cho y, nhưng khi y đến tuổi già, con cái của y hãy còn thơ 
dại, rồi một trận gió nóng như lửa ào đến đốt cháy ngôi vườn và tàn 
phá nó đi hay không? Allah trình bày rõ những Lời Mặc khải của 
Ngài đúng như thế để may ra các ngươi ngẫm nghĩ lại (về việc bô" 
thí của các ngươi). 

267. - Hỡi những ai có niềm tin! Hãy chi dùng những món vật tốt mà 
các ngươi đã thu hoạch được (để bô thí) và những vật mà TA đã sản 
xuât cho các ngươi từ đât đai; và chớ tìm vật nào xấu của nó mà tiêu 
ra (cho người khác), vật mà chính các ngươi cũng không muốn nhận 
trừ phi các ngươi nhắm mắt làm ngơ; và hãy biết rằng Allah rất mực 
Giầu Có (không thiếu chi), Rất đáng Ca tụng. 

268. - Shaytãn hăm dọa (làm cho) các ngươi trở thành nghèo khó và 
bắt các ngươi làm điều thô bỉ trong lúc Allah hứa tha thứ và làm cho 
các ngươi phát đạt với thiên lộc của Ngài. Bởi vì Allah Rộng rãi Bao 
la, Biết Het (mọi việc). 

269. - (Allah) ban sự thông thái khôn ngoan cho người nào Ngài 
muôn. Và ai được Ngài ban cho sự thông thái khôn ngoan thì chắc 
chăn là được ban cho muôn vàn cái tốt. Và không ai tiếp thu được sự 
giác ngộ ngoại trừ những người hiểu biết. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 3 

270. - Và quả thật Allah biết (không sót) một vật gì mà các ngươi chi 
ra (để bố thí) hoặc một lời thề nào các ngươi đã thề thót. Và những 
kẻ làm điều bất công sẽ không được ai giúp đỡ. 

271. - Nếu các ngươi công bố vật bố thí của các ngươi cho thiên hạ 
biết, điều đó cũng tốt thôi. Ngược lại, nếu các ngươi giấu kín và trao 
nó đến tận tay của người nghèo, điều đó tốt cho các ngươi hơn; 
(việc từ thiện) sẽ xóa đi khỏi các ngươi một sô" tội lỗi. Và Allah Rất 
Am tường về những điều (tốt) các ngươi đã làm. 

272. - (Hỡi Muhammad!) Không phải Ngươi hướng dẫn họ theo 
Chính đạo mà Allah (là Đấng) hướng dẫn người nào mà Ngài muôn, 
theo Chính đạo. Và bất cứ món (vật bô" thí) tốt nào các ngươi tiêu ra 
thì chính bản thân (linh hồn) của các ngươi sẽ hưởng lợi (về nó); và 
các ngươi tiêu ra như thê" là chỉ để làm cho Allah hài lòng mà thôi. 
Và bất cứ vật tốt nào các ngươi tiêu ra, nó sẽ được ưả lại cho các 
ngươi đầy đủ và các ngươi sẽ không bị đôi xử thiệt thòi một mảy 
may nào. 

273. - (Của bố thí là dành) cho người nghèo, những ai vì Chính nghĩa 
của Allah đã bị hạn chế ưong việc đi đây đó trên mặt đất (để tìm kê" 
sinh nhai); những kẻ kém hiểu biết thấy tư cách khiêm tốn của họ 
tưởng rằng họ đầy đủ không cần gì khác; Ngươi (hỡi Sứ giả!) có thể 
nhận biết hoàn cảnh của họ qua (những nét đặc biệt) trên gương mặt 
của họ; họ không trơ trẽn xin xỏ và quấy rầy thiên hạ. Bởi thê", bất 
cứ vật tốt nào các ngươi tiêu ra cho họ, chắc chắn Allah biết rõ nó. 

274. - Những ai chi dùng tài sản của họ đêm và ngày (vào việc từ 
thiện) một cách kín đáo hay công khai, sẽ nhận phan thưởng củia họ 
nơi Rabb (Allah) của họ; họ sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn 
phiền. 
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Surah 2. Al-Baqarah Juzu 3 

275.- Những ai ăn (lấy) tiền lời cho vay (Ribã) sẽ không đứng vững 
trừ phi đứng như một kẻ đã bị Shaytãn sờ mó và làm cho điên cuồng. 
Sở dĩ như thê là vì họ nói: “Thương mại có khác gì với việc cho vay 
lấy lãi đâu.” Nhưng Allah cho phép buôn bán và cấm cho vay lấy 
lãi. Bởi thế, ai đã nhận được lệnh canh cáo của Allah và ngưng (cho 
vay lây lãi) thì sẽ được (Allah) tha thứ về quá khứ của y; và công 
việc của y sẽ được trình lên cho Allah quyết định. Ngược lại, ai tái 
phạm thì sẽ là Bạn của Lửa (Hỏa Ngục); trong đó, họ sẽ vào ở đời 
đời. 

276.- Allah xóa bỏ (định chế) 'Ribã' (cho vay lấy lãi) và làm phát 
đạt việc bô thí (Sadaqah)\ và Aỉlah không thương những kẻ phụ ơn 
và tội lỗi. 

211- Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện, và chu đáo 
dâng lễ Salãh và trả Zakãh thì sẽ nhận phần thưởng của họ nơi Rabb 
của họ; họ sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. 

278. - Hỡi những ai có niềm tin! Nếu các ngươi là những người có 
đức tin thật sự thì hãy sợ Allah và bỏ phần còn lại của tiền lời cho 
vay. 

279. - Nhưng nếu các ngươi không thi hành thì hãy coi chừng chiến 
tranh từ Allah và Sứ giả của Ngài; nếu các ngươi hối cải thì sẽ được 
tiên vốn của các ngươi trở lại. Chớ đối xử bất công với người khác 
và các ngươi sẽ không bị đối xử bất công trở lại. 

280. - Và nếu người thiếu nợ lâm vào hoàn cảnh khó khăn, hãy gia 
hạn cho y cho đến khi y cảm thấy nhẹ gánh lo (trong việc trả nỢ); 
nhưng nếu các ngươi bố thí (tiền nỢ) cho họ, thì điều đó tốt nhất cho 
các ngươi, nếu các ngươi biết. 

281. - Và hãy sợ Ngày mà các ngươi sẽ được đưa về gặp Allah trở lại 
(để chịu xét xử). Rồi mỗi linh hồn sẽ được trả lại đầy đủ về những 
điều (tội lỗi) mà nó đã phạm và họ sẽ không bị đoi xử bất công. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 3 

282.- Hỡi những ai có niềm tin! Khi các ngươi giao dịch mượn tiền 
bạc của nhau trong một thời hạn ấn định, hãy viết nó xuống thành 
giây tờ và hãy gọi một người biên chép đến ghi chép những điều kết 
ước giữa đồi bên một cách vô tư và công bằng; người biên chép 
không được từ chối viết theo điều mà Allah đã dạy y. Bởi thế, hãy 
đê cho y viết. Và người mắc nợ đọc ra sô" nỢ; y phải sỢ Allah, Rabb 
của y; và y không được bớt một tí nào sô" nỢ của y; nếu người mắc 
nợ không được sáng suốt (về tinh thần), hoặc yếu ớt hoặc không có 
khả năng đọc nó thì người giám hộ của ông ta đọc sô" nỢ â"y một 
cách vô tư và công bằng; và hãy gọi hai người đàn ông của các 
ngươi đen làm chứng; nhưng nêu không có hai người đàn ông thì 
chọn một người đàn ông và hai người đàn bà của các ngươi đến làm 
chứng; mục đích là nếu một ưong hai nữ nhân chứng đó nhầm lẫn, 
người nọ sẽ nhắc lại người kia; và những nhân chứng không được từ 
chôi khi được mời. Và chớ ái ngại viết nó thành văn dù sô" nỢ nhỏ 
hay lớn đến kỳ hạn của nó. Đôi với Allah, điều đó công bằng hơn, 
chính xác hơn khi đưa ra bằng chứng và thích hợp hơn trong việc 
chận đứng điều nghi kỵ lẫn nhau; ngoại trừ trường hợp mua bán tại 
chỗ giữa các ngươi với nhau thì các ngươi không phạm tội nếu 
không viêt thành văn bản và hãy gọi nhân chứng đến làm chứng khi 
các ngươi thương lượng buôn bán. Và chớ hại người biên chép lẫn 
nhân chứng; và nếu các ngươi hại họ thì quả thật đó là một hành 
động hung ác nơi các ngươi. Và hãy sợ Alíah bởi vì Allah dạy các 
ngươi (làm tôt) và Allah Hằng Biết mọi việc. 
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Surah 2. Al-Baqarah Juzu 3 

283. - Và nếu các ngươi đi xa (nhà) và không tìm ra một người biên 
chép thì một lời hứa danh dự với tín vật (có thể làm bảo chứng thay 
cho tờ giao kèo). Nhưng nếu một trong các ngươi tín nhiệm lẫn nhau 
mà giao cho người kia giữ tín vật thì người thụ ủy phải làm tròn 
trách nhiệm của anh ta (bằng cách giao hoàn tín vật lại cho chủ 
nhân của nó) và hãy để cho y sợ Allah, Rabb của y; và y không 
được giấu giếm bằng chứng. Và ai giấu giếm bằng chứng thì quả 
thật tâm lòng của y vương tội, bởi vì Allah Biết rõ điều các ngươi 
làm. 

284. - Mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều là (tạo vật) của 
Allah cả. Và nêu các ngươi bộc lộ hay giấu kín điều nằm trong lòng 
của các ngươi, thì Allah sẽ gọi các ngươi đến hỏi về điều đó. Bởi 
thê, Ngài sẽ tha thứ cho người nào Ngài muốn và trừng phạt kẻ nào 
Ngài muôn bởi vì Allah có quyền định đọat trên tất cả mọi vật. 

285. - Sứ giả (Muhammad) tin tưởng nơi điều (mặc khải) đã được 
ban xuông cho Người từ Rabb của Người và những người có đức tin 
(cũng tin tưởng như Người). Tất cả đều tin tưởng nơi Allah, và các 
Thiên thân của Ngài, và các Kinh sách của Ngài, và các Sứ giả của 
Ngài. (Họ nói): “Chúng tôi không phân biệt và kỳ thị một vị nào 
trong cấc Sứ giả của Ngài.” Và họ thưa: “Chúng tôi nghe và vâng 
lời. Xin Ngài tha thứ cho chúng tôi, hỡi Rabb chúng tôi, bởi vì bề 
nào chúng tôi cũng phải trở về gặp lại Ngài (ở Đời sau).” 

286. - Allah không bắt một linh hồn vác gánh nặng (trách nhiệm) quá 
khả năng của nó. Nó hưởng (phúc) về điều tốt mà nó đã làm ra và 
chịu phạt vê tội mà nó đã gây ra. (Lời cầu nguyện của những tín đồ 
sẽ là): “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài đừng bắt tội chúng tôi nếu 
chúng tôi quên hay nhầm lẫn. Lạy Rabb chúng tôi xin Ngài đừng bắt 
chúng tôi vác gánh nặng giống (gánh nặng) mà Ngài đã đặt lên 
những người trước chúng tôi. Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài đừng 
băt chúng tôi vác gánh nặng vượt quá khả năng của chúng tôi. Xin 
Ngài lượng thứ và khoan hồng chúng tôi. Ngài là Đấng Bao hộ che 
chở chúng tôi, bởi thế xin Ngài yểm trợ chúng tôi thắng những kẻ 
không có đức tin.” 
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Sũrah 3. Ãl-'Imran Juzu 3 

AL-TMRÃN 
(Gia Đình Al-'Imrãn) 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Alif. Lãm. Mĩm. 

2. - Allah! Không có Thượng Đế nào khác, duy chỉ Ngài (là Thượng 
Đế), Đâng Hằng sông, Đấng Tự hữu và Nuôi dưỡng vạn vật. 

3. - Ngài ban Kinh sách (Qur'ãn) xuống cho Ngươi (Muhammad!) để 
xác nhận lại điều (mặc khải) đã được ban xucíng trước Nó (Qur'an)\ 
và Ngài đã ban Kinh Taurãh (cho Mũsa) và Kinh ỉnịĩl (cho Tsa), 

4. - Trước đây, để làm một Chỉ đạo cho nhân loại và Ngài đã ban Chuẩn 
mực (Furqãn) xuống (để phân biệt phúc và tội). Quả thật, những ai phủ 
nhận các Lời mặc khải của Allah thì sẽ nhận một sự trừng phạt khủng 
khiếp; và Allah là Đấng Toàn Năng, nắm viẹc trừng phạt. 

5. - Quả thật, Allah là Đấng mà bất cứ vật gì ở dưới đất hay trên trời 
đều không thể giấu giếm khỏi Ngài đặng. 

6. - Ngài là Đấng đã nắn tạo các người trong dạ con (của các bà mẹ) 
như thê nào tùy theo Ngài muôn. Không có Thượng Đế nào khác 
duy chỉ Ngài, Đâng Toàn năng, Đâng Rất mực Sáng suốt. 

7. - Ngài là Đấng đã ban Kinh sách (Qur'ãn) xuống cho Ngươi 
(Muhammad!) trong đó có những câu cụ thể rõ ràng (Ẫyãt Muhkamãt). 
Chúng là nền tảng của Kinh sách trong lúc nhữhg câu khác thì đề cập tổng 
quát các vấn đề (Ayãt Mutashãbihãt). Bởi thế, những ai trong lòng có ý 
tưởng lệch lạc thì tuân theo những câu nói tổng quát của nó mà tìm cách gây 
chia rẽ và giải thích ý nghĩa (ta'wĩỉ) của nó. Và chỉ riêng Allah thôi biết rõ ý 
nghĩa thật sự của nó. Và những người có trình độ hiểu biết vững chắc đều 
thưa: “Chúng tôi tin nơi nó; toàn bộ của nó xuất phát từ Rabb (Allah) chúng 
tôi.” Và chỉ những người hiểu biết mới nắm được lời nhắc nhở (của Qur'ãn). 

8. - (Họ thưa): “Lạy Rabb chúng tôi! Xin đừng làm cho tấm lòng của 
chúng tôi nghiêng ngả và lạc hướng sau khi Ngài đã hướng dẫn 
chúng tôi và xin ban cho chúng tôi Hồng ân từ Ngài bởi vì quả thật 
Ngài là Đấng Hằng Ban bố.” 

9. - “Lạy Rabb chúng tôi! Không một chút nghi ngờ nằo, quả thật, 
Ngài sẽ cho tập trung nhân loại vào một Ngày (Phán xử). Quả thật, 
Allah không bao giờ thất hứa cả.” 
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Surah 3. Al-Imran Juzu 3 

10,- Quả thật, những ai không có đức tin (là những kẻ mà) tài sản 
cũng như con cái đông đảo của chúng sẽ không giúp ích gì được cho 
chúng thoát khỏi (sự trừng phạt của) Allah. Va chúng sẽ thành chất 
đốt cho Lửa (của Hỏa ngục). 

11- (Chúng) giống như đám thuộc hạ của Fir'aun và của những kẻ 
trước chúng. Chúng phủ nhận các Lời mặc khải của TA (Allah), bởi 
thế Allah bắt phạt chúng về tội lỗi của chúng. Và Allah trừng phạt 
(chúng) rất nghiêm khắcĩ 

12. - Hãy bảo những kẻ không có đức tin: “Các người sẽ sớm bị đánh 
bại và sẽ bị tập trung lùa vào Hỏa ngục. Và đó là một nơi nằm nghỉ 
xấu xa nhất.” 

13. - Chắc chắn các ngươi (hỡi người Do thái!) đã có một Dấu hiệu 
trong việc hai đoàn quân giao chiến (tại Badr’): Một đoàn quân 
chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah và đoàn quân kia không có 
đức tin (chông lại Allah). Chính mắt của chúng thấy rõ quân số của 
chúng đông hơn gấp đôi. Nhưng Allah trợ lực người nào Ngài muốn 
với sự cứu trợ của Ngài. Quả thật, trong sự việc đó là một bài học 
cho những người có cái nhìn thấu suốt. 

14. - Nhân loại thường đam mê những thú vui từ phụ nữ, và con cái, 
và kho tàng vàng bạc chất đóng, và giống ngựa tốt, và gia súc, và 
đất đai trồng trọt tốt. Đó là sự hưởng thụ của đời sống tran tục này 
trong lúc Allah có nơi Ngài một nơi trở về tốt đẹp hơn (những thứ 
đó). 

15. - Hãy bảo họ: “Há ta sẽ cho các ngươi biết về phần thưởng tốt 
hơn những lạc thú đó hay chăng? (rằng) những ai sợ Allah thì sẽ có 
nơi Rabb của họ những Ngôi vườn (Thiên đàng) bên dưới có các 
dòng sông chảy, nơi mà họ sẽ vào ở đời đời với các bà vợ trong sạch 
và sẽ được Allah hài lòng. Và Allah thấy rõ các bầy tôi (của Ngài).” 

1 Một địa danh nằm về phía nam của thành phố Madinah khoảng 150 cây số, nơi đã 

xây ra trận chiến lừng danh đầu tiên giữa 313 người Muslim và khoảng 1000 người 
Quraish ngoại giáo đưa đến chiến thắng của người Muslim. 
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Sũrah 3. Ãl-'Imran Juzu 3 

16. - Những ai (cầu nguyện) thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi 
thực sự tin tưởng. Xin Ngài tha thứ tội lỗi của chúng tôi cho chúng 
tôi và giải cứu chúng tôi thoát khỏi sự trừng phạt của Lửa (Hỏa 
ngục).” 

17. - Những người kiên nhẫn chịu đựng (mọi bất trắc), những người 
chân thật (trong lời nói và việc làm), những người thành tâm sùng 
kính (Allah), những ai chi dùng (tài sản cho Chính nghĩa của Allah), 
những người cầu xin (Allah) tha thứ (tội lỗi) vào lúc tinh sương. 

18. - Allah xác nhận và các Thiên thần và những người hiểu biết đều 
làm chứng rằng quả thật không có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ 
có Ngài, Đâng duy trì nền công lý. Không có Thượng Đế nào khác 
cả duy chỉ có Ngài, Đấng Toàn năng, Đấng Rất mực Sáng suốt. 

19. - Quả thật, Chính đạo (Dĩn) đối với Allah là Islãm. Và những ai 
đã được ban cho Kinh sách cũng không tranh chấp nhau về nó; 
ngược lại, chỉ từ sau khi tiếp thu được sự hiểu biết, họ mới đâm ra 
ganh tị lân nhau. Và ai phủ nhận các Lời mặc khải của Allah thì quả 
thật Allah rất nhanh trong việc thanh toán (xử phạt). 

20. - Bởi thế, nếu những kẻ không có đức tin ừanh luận với Ngươi 
(Muhammad!), hãy bảo họ: “Ta đã tự dâng hiến mình cho Allah 
(trong Islãm) và những ai theo ta (cũng làm thế). Và hãy bảo những 
ai đã được ban cho Kinh sách và những kẻ thất học (Ummiyyĩn): 
“Hãy theo Islãm." Do đó, nếu họ theo Islãm thì chắc chắn họ được 
hướng dẫn; ngược lại nếu họ quay bỏ đi thì nhiệm vụ của Ngươi chỉ 
là truyên đạt (thông điệp của Allah). Và Allah thây rõ bầy tôi của 
Ngài. 

21. - Quả thật, những ai phủ nhận các Lời mặc khải của Allah và đã 
giêt các Nabi bât phân đạo lý và giết những ai trong nhân loại ra 
lệnh việc đối xử công bằng thì hãy báo cho họ biết về một sự trừng 
phạt đau đớn. 

22. - Họ là những kẻ mà việc làm trên thế gian này sẽ tan biến mất; 
và ở Đời sau họ sẽ không được ai cứu giúp. 

1 Nabiyyin (các Nabi) tức các vị tiếp thu Lời thiên khải của Allah 
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Surah 3. Ãl-'Imran Juzu 3 

23. - Há Ngươi (Muhammad) không nhìn thấy những kẻ đã được ban 
cho một phần của Kinh sách hay sao? Họ được mời đến với Kinh 
sách (Qur'ãn) của Allah để được giải quyết môi tranh chấp giữa họ 
với nhau, rồi một thành phần của họ bỏ đi, không buồn lưu ý đến 
(việc giải hoà). 

24. - Sở dĩ như thế là vì họ nói: “Lửa (của Hỏa ngục) sẽ chạm phải 
thân mình chúng tôi chỉ trong một sô" ngày ân định.” Và những điều 
mà họ đã bịa đặt ra trong tôn giáo của họ đã đánh lừa họ. 

25. - Thế họ sẽ xử sự ra sao khi TA (Allah) sẽ cho tập trung họ lại 
vào một Ngày nhất định sẽ xảy ra, không có gì phải ngờ vực cả. Và 
mỗi người (linh hồn) sẽ được trả lại đầy đủ về điều (phúc và tội) mà 
y đã thu hoạch? Và họ sẽ không bị đối xử thiệt thòi. 

26. - Hãy bảo: “Lạy Allah, Đức Vua nắm mọi quyền hành! Ngài ban 
quyên hành cho người nào Ngài muôn, và thu hoi quyền hành từ kẻ 
nào Ngài muôn; Ngài ban vinh dự cho người nào Ngài muôn và hạ 
nhục kẻ nào Ngài muôn. Mọi điều tốt, đều do Tay cua Ngài cả. Quả 
thật, Ngài có quyền trên tất cả mọi vật. 

27. - “Ngài làm cho ban đêm nhập vào ban ngày và làm cho ban 
ngày nhập vào ban đêm; Ngài đưa cái sống ra từ cái chết và đưa cái 
chết ra khỏi cái sông. Và Ngài cung dưỡng một cách vô kể người 
nào Ngài muôn.” 

28. - Những người có đức tin chớ nên nhận những kẻ không có đức 
tin làm người bảo hộ của mình thay vì những người có đức tin, và ai 
làm thế thì sẽ không còn liên hệ gì với Allah nữa ngoại trừ trường 
hợp các người sợ hiểm họa do chúng gây ra. Và Allah khuyên các 
người nên thận trọng với chính Ngài (Allah) bởi vì mục tiêu ữở về 
cuối cùng là Allah. 

29. - Hãy bảo họ: “Dù các ngươi có giấu giếm hay tiết lộ điều gì 
nằm trong lòng của các người, Allah biết rõ cả, bởi vì Ngài biết hết 
mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất. Và Allah có quyền 
chi phối trên tất cả mọi vật.” 
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Surah 3. Ãl-'Imran Juzu 3 

30. - Vào Ngày mà mỗi người (linh hồn) sẽ đối diện với điều phúc 
mà nó đã làm và với điều tội mà nó đã phạm, thì người (linh hồn) 
đó sẽ ao ước phải chi y được xa tội lỗi đó một khoảng cách thật xa. 
Và Allah cảnh cáo các người về Ngài. Và Allah Rất mực Nhân từ 
với bầy tôi của Ngài. 

31. - Hãy bảo (họ, hỡi Muhammad!): “Nếu các người thực sự yêu 
thương Allah, thì hãy theo Ta, Allah sẽ yêu thương các người (trở 
lại) và tha tội cho các người bởi vì Allah Hằng Tha thứ, Rất mực 
Khoan dung. 

32. - Hãy bảo tiếp: “Hãy vâng lệnh Allah và Sứ giả (của Allah).” 
Nhưng nếu họ quay bỏ đi thì quả thật Allah không yêu thương những 
kẻ không có đức tin (nơi Ngài). 

33. - Quả thật, Allah đã chọn Ẫdam và Nũh và gia đình (dòng dõi) 
của Ibrãhĩm và gia đình của 'Imrãn hơn thiên hạ. 

34. - Con cháu lẫn nhau (trong các dòng họ đó). Và Allah Hằng nghe 
và biết (mọi việc). 

35. - Khi bà vợ của 'Imrãn (cầu nguyện) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! 
Quả thật, bề tôi xin hiến (đứa con) trong bụng của bề tôi cho Ngài 
để đặc biệt phụng sự Ngài; xin Ngài nhận (sự hiến dâng này) của bề 
tôi bởi vì Ngài là Đấng Hằng Nghe và Biết mọi việc.” 

36. - Bởi thế, sau khi hạ sanh, bà ta thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Bề 
tôi đã hạ sanh một đứa con gái,- và Aỉỉah biết rõ đứa con mà bà đã 
hạ sanh,- và con trai không như con gái, và bề tôi đặt tên cho Nữ là 
Maryam và bề tôi giao Nữ và con cái của Nữ cho Ngài để Ngài bảo 
vệ (chúng) tránh xa Shaytãn phản nghịch, đáng bị đánh đuổi đi nơi 
khác.” 

37. - Do đó, Rabb của Nữ (Maryam) đã chấp nhận Nữ một cách tốt 
đẹp và làm cho Nữ trưởng thành xinh đẹp và giao Nữ cho Zakarĩya 
(Zacharias) chăm sóc. Mỗi lần Zakarĩya đi vào phòng tu của Nữ 
(Maryam) (để chăm sóc Nữ), Người thấy thực phẩm bên cạnh Nữ. 
(Zakarĩya) hỏi: “Hỡi Maryam\ Nữ có thức ấn này từ đâu?” 
(Maryam) đáp: “Thức ăn này do Allah ban cho.” Quả thật, Allah 
cung dưỡng vô kể cho người nào Ngài muốn.” 
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Sũrah 3. Al-'Imran Juzu 3 

38. - Tức thời Zakanya cầu nguyện Rabb của Người, thưa: “Lạy Rabb 
của bề tôi! Xin Ngài rủ lòng thương ban cho bề tôi một đứa con tốt (và 
có hiếu) để nối dòng. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng Nghe lời cầu xin.” 

39. - Bởi thế, Thiên thần gọi Người trong lúc Người đứng dâng lễ (và cầu 
nguyện) trong phòng tu, bảo: “Quả thật, Allah báo cho Ngươi tin mừng 
vê (việc Ngài ban cho Ngươi một đứa con trai) Yahyã, để xác nhận một 
Lời phán' từ Allah, (Yahyã) vừa là một nhà lãnh đạo quí phái, vừa là một 
người trong sạch vừa là một vị Nabi của những người lương thiện.” 

40. - (Zakarĩya) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Làm sao bề tôi sẽ có 
con trai trong lúc bề tôi tuổi đã già và vợ thì lại hiếm hoi nữa?” 
(Allah) đáp: “Allah làm điều gì Ngài muôn đúng như thế.” 

41. - (Zakarĩya) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài ban cho bề tôi 
một Dâu hiệu.” (Allah) phán: “Dâu hiệu của Ngươi sẽ là (việc) 
Ngươi sẽ không nói chuyện được với mọi người trong ba ngàỵ mà 
chỉ ra dấu thôi. Và hãy tụng niệm Rabb của Ngươi cho thật nhieu và 
Tasbĩh2 (tán dương) Ngài vào buổi tối và vào buổi sáng.” 

42. - Và (hãy nhớ) khi các Thiên thần bảo (Nàng Maryam): “Hỡi 
Maryaml Quả thật, Allah đã chọn Nàng, và tẩy sạch Nàng và chọn 
Nàng (để phụng sự Ngài) hơn những phụ nữ khác trong thiên hạ.” 

43. - Hỡi Maryaml “Hãy dốc lòng thờ phụng Rabb của Nàng, và hãy 
phủ phục yà cúi đầu thần phục (trừớc Allah) cùng với những người 
cúi đầu thần phục.” 

44. - Đây là phần của các tin lành thuộc cõi vô hình mà TA (Allah) đã mặc 
khải cho Ngươi (hỡi Muhammad!) Ngươi không có mặt với họ khi họ dùng 
quẻ xin xăm để chọn ai là người của họ sẽ đứhg ra chăm sóc Maryam, 
Ngươi cũng không có mặt với họ khi họ tranh luận với nhau về (vấn đề này). 

45. - (Hãy nhớ) khi các Thiên thần bảo (Nàng Maryam): “Hỡi 
Maryamĩ Quả thật, Allah báo cho Nàng tin mừng về một Lời phán 
từ Ngài: Tên của Người là Masĩh4 'ĩsa (Giê-su), con trai của 
Maryam, (Người) sẽ được vinh danh ở đời này và Đời sau và sẽ 
thuộc thành phần của những người ở kế cận Allah.” 

' Kalìmah (Lời phán) ‘Kunfayakun’ (Hãy thành thì nó thành như thế) 
2 Tasbĩh tức đọc ‘Subhanallah” (Quang vinh thay Allah!) 

Vào năm đó, Bani Israel tức con cháu của Israel đã trải qua một nạn đói trầm 
trọng khiến cho Zakarĩya không đủ sức chăm sóc Maryam nữa, nên họ đã quyết 
đinh rút thăm xem ai là người có thể cáng đáng công việc này. Chiếc xăm rơi nhăm 
J>hải Jurayj, một người thợ mộc tuyệt dục của Bani Israel. 

Masĩh theo tiếng A-rập và Hebrew (Do thái) có nghĩa lả xoa dầu hay mỡ mục 
đích để phong chức cho ai. Tiếng Hy-lạp là Christ. 
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Sũrah 3. Ãl-'Imran Juzu 3 

46. - “Người sẽ nói với dân chúng lúc còn ấu thơ1 và lúc trưởng thành 
và sẽ là một người lương thiện.” 

47. - (Maryam) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Làm sao bề tôi sẽ có con 
trong lúc không một người đàn ông nào chạm đến mình của bề tôi?” 
(Allah) phán: “(Sự việc sẽ xảy ra) đúng như thế! Allah tạo hóa bất 
cứ vật gì Ngài muôn. Khi Ngài quyết định một việc, Ngài chỉ phán: 
'Hãy Thành!' Thì nó sẽ thành như thế.” 

48. - Và Ngài (Allah) sẽ dạy Người (‘ĩsa) Kinh sách, và Lẽ đúng đắn 
khôn ngoan và Kinh Taurãh và Kinh Injĩl. 

49. - Và (bổ nhiệm Người làm) một Sứ giả cho con cháu của Israel 
(với bức thông điệp): “Ta đến với các ngươi với một Dấu hiệu từ 
Rabb của các ngươi. Ta sẽ lấy đất sét nắn thành hình một con chim 
cho các ngươi, tiếp đó Ta sẽ hà hơi vào nó, thê là nó sẽ trở thành 
một con chim (thật sự) theo Phép của Allah. Và Ta sẽ chữa lành 
những người mù bẩm sinh và chữa lành những người mang bệnh cùi 
và Ta làm cho người chết sống lại theo Phép của Allah và Ta sẽ cho 
các ngươi biết món (thực phẩm) nào các ngươi có thể dùng và món 
nào các ngươi có thể dự trữ trong nhà. Quả thật, trong sự việc đó là 
một Dấu hiệu cho các ngươi nếu các ngươi có đức tin; 

50. - Và để xác nhận lại những điều (mặc khải) của Kinh Taurãh đã 
được ban xuống trước Ta và giải tỏa một số những giới câm đã ràng 
buộc các ngươi trước đây. Và Ta đến gặp các ngươi với một Bằng 
chứng từ Rabb của các ngươi, bởi thế hãy thành tâm sợ Allah và 
tuân theo Ta. 

51. - Quả thật, Allah là Rabb của Ta và là Rabb của các ngươi. Bởi 
thế, hãy tôn thờ Ngài. Đây là Chính đạo.” 

52. - Bởi thế, khi ‘ĩsa nhận thấy sự bất tín của họ, Người lên tiếng 
hỏi: “Ai lạ người sẽ giúp Ta phục vụ Allah?” Các Tông-đồ thưa: 
“Chúng tôi là những người hậu thuẫn cho Allah. Chúng tôi tin tưởng 
nơi Allah, và tự xác nhận chúng tôi là những người Muslim (thần 
phục Allah).” 

Nabi ‘Isa (Giê-su) đã nói được tiếng người khi hãy còn nằm trong chiếc nôi. 
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53, - “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi tin tưởng nơi điều mà Ngài đã 
ban xuống và chúng tôi tuân theo Sứ giả (7sa). Bởi thế, xin Ngài ghi 
(tên của) chúng tôi cùng với các chứng nhân của sự Thật.” 

54, - Và chúng (những kẻ không tin) mtfu định (hãm hại ĩsa) và 
Allah cũng hoạch định. Và Allah là Đấng Hoạch định Siêu việt. 

55, - (Hãy nhớ) khi Allah phán: “Hỡi 'ĩsa\ TA sẽ làm cho Ngươi qua 
đời1 và sẽ mang Ngươi lên cùng với TA và TA sẽ tẩy sạch Ngươi 
khỏi (lời vu cáo của) những kẻ không có đức tin và làm cho những 
ai theo Ngươi cao hơn những kẻ không có đức tin cho đến Ngày 
Phục sinh. Rồi các ngươi sẽ được đưa về gặp TA trở lại và TA se 
phân xử giữa các ngươi về những điều mà các ngươi thường tranh 
chấp nhau.” 

56, - “Còn đốì với những ai không tin, thì TA sẽ trừng phạt chúng 
băng một sự trừng phạt khủng khiếp ở đời này lẫn Đời sau và chúng 
sẽ không được ai giúp đỡ cả.” 

57, - Và đôi với những ai có đức tin và làm việc thiện, (Allah) sẽ trả 
cho họ đầy đủ phần thưởng của họ. Và Aliah không yêu thương 
những kẻ làm điều sai quấy. 

58, - Đó là những Lời mặc khải mà TA (Allah) đọc cho Ngươi (hỡi 
Muhammad!) với lời nhắc nhở sáng suốt. 

59, - Đối với Allah, trường hợp của ĩsa (Giê-su) giống trường hợp 
của Adam. Ngài (Allah) tạo Người từ đất bụi, rồi phán cho Người: 
'Hãy Thành' và Người thành như thế. 

60, - (Đây là) sự Thật (đến) từ Rabb của Ngươi (hỡi Muhammad!). 
Bởi thế, Ngươi chớ sinh lòng nghi ngờ. 

61, - Bởi thế, nếu có ai tranh luận với Ngươi về điều này sau khi 
Ngươi đã tiếp thu được mọi sự hiểu biết liên hệ thì hãy bảo họ: 
“Hãy mời đên đây. Hãy gọi tập họp con trai của chúng tôi và con 
trai của quí vị, và phụ nữ của chúng tôi lẫn phụ nữ của quí vị, bản 
thân của chúng tôi và bản thân của quí vị rồi để chúng ta thật lòng 
câu nguyện - rồi xin Allah giáng lời nguyền rủa của Ngài lên mình 
những ke nói dối2.” 

' Nabi ‘Isa (Gìê-su) đã không bị giết hay đóng đinh trên thập tự giá. (Q.4:157) 

2 Năm thứ 9 Hijri, một phái bộ Thiên chúa pấo của Najran đến yết kiến Thiên sứ tại 

Madĩnah và đã trao đổi với Thiên sứ quan điêm của họ về Nabi Tsa. Họ nói: 1/ Giê su là 

Thượng Đế bởi vì Người phục sinh được người chết, chữa lành người bệnh phong cùi và 
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Surah 3. Ãl-'Imran Juzu 3 

62, - Câu chuyện này hoàn toàn thật và chỉ do một Thượng Đế Duy 
nhất (Allah) ban xuống. Và quả thật, Allah là Đấng Toàn Năng, 
Đấng Rất mực Sáng suot. 

63, - Nhưng nếu họ quay bỏ đi, thì quả thật Allah là Đấng biết rõ (ý 
đồ của) những kẻ ác đức. 

64, - Hãy bảo họ: “Hỡi Người dân Kinh sách! Hãy đến cùng với một 
Lời phán giống nhau giữa chúng tôi và quí vị rằng chúng ta chỉ thờ 
phụng riêng Allah thôi, và chúng ta không tổ hợp bất cứ ai (cái gì) với 
Ngài (Allah), và không ai giữa chúng ta sẽ thờ các vị chủ tể nào khác 
ngoài Allah cả.” Nhưng nếu họ quay bỏ đi thì hãy bảo họ: “Hãy chứng 
thực rằng chúng tôi là những người Muslim (thần phục Allah.)” 

65, - Hỡi Người dân Kinh sách! Tại sao các người tranh luận về 
Ibrãhĩm (nói Ibrãhĩm là người Do thái hay là người theo Thiên Chúa 
giáo) trong lúc (các người biết) Kinh Taurãh và Kinh Injĩl chi được 
ban xuống sau Người mà thôi. Thế các người không hiểu hay sao? 

66, - À phải rồi! Các người là những kẻ quen thói tranh luận về 
những điều mà các người không có một chút hiểu biết nào. Thế tại 
sao các người tranh luận về điều mà các người không biết một tí gì? 
Và Allah biết (sự Thật) trong lúc các người không biết. 

67, - Ibrãhĩm không là một người Do thái cũng không là một tín đồ 
Thiên Chúa giáo. Người là một người Muslim Hanĩf (chỉ tôn thờ 
Allah) và không là một người thờ đa thần. 

68, - Quả thật, trong nhân loại, người gần Ibrăhĩm nhất là những ai 
tuân theo Người, và Nabi (Muhammad) này và những ai có đức tin. 
Và Allah là Đấng Bảo hộ của những người có đức tin. 

69, - Một phần tử của Người dân Kinh sách mong làm cho các ngươi 
lạc đạo nhưng chúng tự làm cho mình lạc đạo trong lúc chúng không 
nhận thây (đieu đó)7 

70, - Hỡi Người dân Kinh sách! Tại sao các người phủ nhận các Lời 
Mặc khải của Alỉah trong lúc các người xác nhận (chúng)? 

thông báo điều vô hình. (Q.3:49); 2/ Giê-su ỉà con trai của Thượng Đế bởi vì Người có mẹ 
nhưtig không có cha; 3/ Giê-su là vị thứ ba trong ba ngôi (Cha, con và thánh thần) bởi vì 
Thượng Đế phán ‘Chúng tôi tạo hóa, chúng tôi làm v.v... Để đáp lại lập luận của họ, 

Allah đã mặc khải các câu 45-63 của Chương al-Tmrãn này cho Thiên sứ. Cuối cùng, 
Allah yêu cầu họ thành tâm cầu nguyện xin Allah giáng lời nguyền rủa của Ngài lên đầu 

nhữhg kẻ nói dối. Phái đoàn Thiên chúa giáo của Najran đã không làm theo yêu cầu và 
xin cáo lui. (Xem Sừat al-Nabi của Ibn Isháq) 
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Sũrah 3. Ãl-Imran Juzu 3 

71. - Hỡi Người dân Kinh sách! Tại sao các người lấy điều gian dối 
để che đậy sự Thật và giấu giếm sự Thật trong lúc các người biết 
(điều đó)? 

72. - Một thành phần của Người dân Kinh sách bảo (nhau): “Hãy tin 
nđi điêu (mặc khải) được ban xuống cho những ai có đức tin vào đầu 
ngày và phủ nhận nó vào cuối ngày, (làm thế) may ra họ (người 
Muslim) có thể trở lại (việc không tin tưởng) 

73. - “Và chỉ tin ai là người theo đạo của quí vị.” Hãy bảo họ (hỡi 
Muhammad!): “Quả thật, Chỉ đạo đúng đắn nhất là Chỉ đạo của 
Allah. (Phải chăng các người sợ) rằng một người nào đó sẽ được 
(Allah) ban cho điều giống như điều đã được ban cho các người 
hoặc (sợ) họ sẽ tranh luận với các người trước mặt Rabb của các 
người? Hãy bảo họ: “Quả thật, mọi Thiên ân đều do bàn Tay của 
Allah cả. Ngài ban nó cho người nào Ngài muốn bởi vì Allah Rộng 
rãi Bao la, Biết hết mọi việc. 

74. - Do lòng Khoan dung của Ngài, (Allah) chọn người nào Ngài 
muốn (để phục vụ Ngài) bởi vì Allah la Chủ nhân của Thiên ân Chí 
đại. 

75. - Và trong đám Người dân Kinh sách, có người, nếu Ngươi giao 
cho y giữ một đóng vàng, thì y sẽ sấn sàng ưả lại cho Ngươi và 
trong họ có kẻ, nếu Ngươi giao cho y giữ một đồng bạc đi nữa, thì y 
cũng sẽ không trả lại cho Ngươi trừ phi Ngươi đứng đó đòi mãi. sở 
dĩ như thế là vì họ bảo: “Chúng tôi không chịu trách nhiệm về cách 
đối xử của những kẻ thất học.” Và họ nói dối rồi đổ thừa cho Allah 
trong lúc họ biết. 

76. - Vâng! Ai giữ đúng lời hứa của mình và sỢ Allah thì quả thật 
Allah yêu thương những người ngay chính sỢ Allah. 

77. - Quả thật, những ai bán Lời Giao Ước của Allah và Lời thề của 
họ với một giá nhỏ nhoi thì sẽ không được hưởng một phần nào ở 
Đời sau và Allah sẽ không buồn nói đến họ cũng sẽ không nhìn mặt 
họ vào Ngày Phục sinh, và Ngài sẽ không tẩy sạch họ, và họ sẽ chịu 
một sự trừng phạt đau đớn. 
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Surah 3. Ãl-'Imran Juzu 3 

78. - Và quả thật, một thành phần của họ đã bóp méo Kinh sách với 
miệng lưỡi của họ (khi đọc kinh) làm cho các người tưởng lầm đó là 
điều nằm trong Kinh sách trong lúc đó không phải là điều nằm trong 
Kinh sách, và họ bảo đó là điều do Allah ban xuống nhưng thực sự 
đó không phải là điều do Allah ban xuống và họ nói dối rồi đổ thừa 
cho Allah trong lúc họ biết. 

79. - Không một người nào được Allah ban cho Kinh sách và Luật 
đạo và Sứ mạng Truyền giáo rồi bảo nhân loại: “Hãy ữở thành bầy 
tôi của ta thay vì của Allah. Ngược lại, (y phải nói:) “Hãy là bầy tôi 
ngoan đạo (của Allah)” bởi vì các người đã từng dạy Kinh sách và 
các người đã trao giồi học hỏi nó.” 

80. - Và y cũng không được buộc các người tôn các Thiên thần và 
các Nabi lên làm chúa tể. Phải chăng y bắt các người phủ nhận đức 
tin sau khi các người đã trở thành người Muslim (thần phục Allah)? 

81. Và (hãy nhớ) khi nhận lời Giao ước của các Nabi, Allah phán: 
“TA (Allah) ban cho các ngươi Kinh sách và Lẽ Sáng suốt Khôn 
ngoan, rôi một Sứ giả (của TA) đến gặp các ngươi để xác nhận lại 
điều các ngươi đang giữ; các ngươi phai tin nơi Y và giúp đỡ Y”. 
(Allah) phán (hỏi): Xác ngươi có đồng ý và nghiêm túc nhận điều 
này làm một Giao ước của TA với các ngươi hay không? (Các Nabi) 
thưa: “Chúng tôi đồng ý.” (Allah) phán: “Thế các ngươi hãy xác 
nhận đi và TA cùng xác nhận với các ngươi.” 

82. - Bởi thế, ai quay bỏ đi sau đó thì là những kẻ dây loạn, bất tuân. 

83. - Phải chăng họ muốn tìm một cái gì khác hơn Dĩn của Allah 
(việc thân phục Allah) trong lúc bât cứ ai trong các tầng trời và trái 
đât, dù muốn haỵ không, đều phải thần phục (Ngài) trong Islãm và 
họ sẽ được đưa về gặp Ngài trở lại? 
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Surah 3. Al-'Imran Juzu 3 

84. - Hãy bảo họ, (hỡi Muhammad!): “Chúng tôi tin tưởng nơi Allah 
và nơi điêu (mặc khải) đã được ban xuống cho chúng tôi và điều đã 
được ban xuong cho Ibrãhĩm và Ismă'ĩl và Ishãq và Ya'qủb và cho 
các Bộ lạc_(của Israel) và điều (mặc khải) đã được ban xucíng cho 
Mũsa và 'ha và các Nabi (của Allah) từ Rabb của họ. Chúng tôi 
không kỳ thị phân biệt một ai trong họ (các Nabi của Allah) và 
chúng tôi là người Muslim thần phục Ngài (Allah). 

85. - Và ai tìm kiếm một đạo nào khác hơn Islãm thì điều (ước 
muốn) đó của y sẽ không bao giờ được (Allah) chấp thuận, và ở Đời 
sau y sẽ là một trong những kẻ bị thua thiệt. 

86. - Làm sao Allah có thể hướng dẫn một đám người phủ nhận đức 
tin sau khi họ đã tin tưởng và sau khi đã xác nhận rằng Sứ giả 
(Muhammad) là sự Thật và sau khi đã chứng kiến những Bằng 
chứng rõ rệt? Và Allah không hướng dẫn một đám người làm điều 
sai quây. 

87. - Họ là những kẻ mà phần thưởng sẽ gồm lời nguyền rủa của 
Allah, và của các Thiên thần và của nhân loại, tất cả. 

88--Họ sẽ ở trong (sự nguyền rủa) đó đời đời. Hình phạt dành cho 
họ sẽ không được giảm nhẹ và họ sẽ không được dung tha. 

89. - Ngoại trừ những ai biết hối cải và sửa mình sau đó, thì (sẽ thây) 
quả thật Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

90. - Quả thật, những ai chôi bỏ đức tin sau khi đã tin tưởng rồi càng 
ngoan cô không tin, thì sự ăn năn hối cải của họ sẽ không bao giờ 
được châp nhận. Và họ là những kẻ hoàn toàn lạc đạo. 

91. - Quả thật, những ai chối bỏ đức tin và chết trong tình trạng 
không có đức tin dù đât có đầy vàng được mang đến chuộc tội cho 
một người nào đó của họ, thì sự chuộc tội đó sẽ không bao giờ được 
(Allah) chấp nhận. Họ là những kẻ sẽ chịu một sự trừng phạt đau 
đớn và sẽ không được ai giúp đỡ cả. 
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Surah 3. Al-'Imran Juzu 4 

92. - Các người sẽ không bao giờ đạt đến mức đạo đức ữừ phi các 
người chi dùng (cho Chính nghĩa của Allah) những vật mà các người 
yêu thích nhât; và bất cứ vật gì các người tiêu ra, Allah biết rõ cả. 

93. - Tất cả các loại thực phẩm (khả thủ theo luật của Islãm) đều khả 
thủ cho con cháu của Israel ngoại trừ thực phẩm nào mà Israel tự 
câm mình trước khi Kinh Taurãh được ban xuống. Hãy bảo (con 
cháu của Israel): “Các ngươi hãy mang Kinh Taurãh ra đây và hãy 
đọc nó lên nếu các người nói thật.” 

94. - Bởi thê, kể từ sau đó, ai bịa đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho 
Allah, thì là những kẻ làm điều sai quấy. 

95. - Hãy bảo họ: “Allah nói sự thật. Bởi thế, hãy theo tín ngưỡng 
của Ibrãhĩm, Hơnĩf (tôn thờ chí riêng Allah) và Người không la một 
người thờ đa thần. 

96. - Quả thật, Ngôi-đền đầu tiên được chỉ định cho nhân loại (để thờ 
phụng Allah) là cái tại Bakkah (Makkah), đầy phúc đức và là chỉ 
hướng cho thiên hạ. 

97. - Nơi đó có những Dâu hiệu rõ ràng: Chỗ đứng (Maqãm) của 
Ibrăhĩnv, và ai đi vào đó (Makkah) sẽ được an toàn. Và việc đi làm 
Hajj dâng lên Allah tại Ngôi đền (Ka'bah) là một bổn phận đối với 
người nào trong nhân loại có đủ khả năng tìm đường đi đến đó; và ai 
không có đức tin thì (nên biết) quả thật Allah Rất mực Giầu có, Độc 
lập với thiên hạ. 

98. - Hãy bảo họ: “Hỡi Người dân Kinh sách! Tại sao các người phủ 
nhận các Lời mặc khải của Allah trong lúc Allah chứng kiến mọi 
việc các người làm?” 

99. - Hãy bảo họ: “Hỡi Người dân Kinh sách! Tại sao các người cản 
trở ai có đức tin không cho theo Chính đạo của Allah, và tìm cách 
làm cho nó cong queo trong lúc các người là nhân chứng (xác nhận 
sự thật)? Nhưng Allah không làm ngơ trước những điều các người 
làm. 

100. - Hỡi những ai có niềm tin! Nếu các ngươi nghe theo một thành 
phan của những ai đã được ban cho Kinh sách, họ sẽ làm cho các 
ngươi không còn tin tưởng nữa sau khi đã có đức tin. 
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Sũrah 3. Al-'Imran Juzu 4 

101, - Và làm sao các ngươi có thể chối bỏ đức tin trong lúc các Lời 
mặc khải của Allah được đọc ra để nhắc các ngươi và vị Sứ giả (của 
Allah) đang sống cùng với các ngươi? Và ai nắm vững (Thông điệp 
của) Allah thì chắc chắn sẽ được hướng dẫn đúng Chính đạo. 

102, - Hỡi những ai có niềm tin! Hãy sỢ Allah theo lẽ mà Ngài phải 
được khiếp sợ và chỉ chết trong tình trạng các người là những người 
Muslim (thần phục Allah). 

103, - Và hãy cùng nhau nắm vững sợi dây ựslãm) mà Allah đã 
giăng ra cho các người và đừng chĩa rẽ nhau, và hay nhớ Ân huệ 
của Allah đã ban cho các người khi các người hãy còn là kẻ thù của 
nhau, nhưng Ngài đã kết hợp trái tim (tấm lòng) của các người trở 
lại. Bởi thế, do An huệ của Ngài, các người đã trở thành anh em với 
nhau, và (trước đó) các người đang ở trên bờ hô lửa (chiến tranh) 
nhưng Ngài đã cứu các người ra khoi (tình trạng) đó. Alìah trình bày 
rõ các Lời mặc khải của Ngài cho các người như thê để may ra các 
người được hướng dẫn (đúng đường). 

104 - Và hãy để cho một tập thể từ các người vùng lên đi mời gọi 
thiên hạ đến với điều tốt và bảo họ làm điều thiện và cản họ lam 
điều ác. Và đó là những người sẽ thành đạt. 

105- Và đừng trở thành như những ai đã chia rẽ (tôn giáo) và tranh 
chap lan nhau sau khi đã tiếp thu các bằng chứng rõ rệt; và họ là 
những kẻ sẽ nhận một sự trừng phạt vô cùng to lớn. 

106,- Vào một Ngày khi một số gương mặt sẽ sáng rỡ và một số 
gương mặt sẽ tôi sâm. Bởi thê, đối với những ai có gương mặt tối 
sâm, (sẽ có lời này): “Có phải các người đã chối bỏ đức tin sau khi 
đã tin tưởng? Thôi hãy nếm sự trừng phạt về tội các người đã chối 
bỏ đức tin.” 

107- Va đối với những ai có gương mặt sáng rỡ, thì sẽ được Allah 
khoan dung và họ sẽ ở trong đo (Thiên đàng) đời đời. 

108- Đó là các Lời mặc khải của Allah mà TA (Allah) đã đọc ra cho 
Ngươi (Muhammad) bằng sự thật. Và Allah không muốn cho ttuen 
hạ gặp điều bất công nào7 
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Surah 3. Al-'Imran Juzu 4 

109. - Và mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là của 
Allah cả. Và mọi việc sẽ được trình lên cho Allah (quyết định). 

110. - Các ngươi (hỡi Muslim!) là một Cộng đồng (Ummah) được gầy 
dựng (để làm gương) cho nhân loại. Các ngươi ra lệnh làm điều 
thiện và câm chỉ làm điều ác và các ngươi tin tưởng nơi Allah. Và 
(bây giờ) nếu Người dân Kinh sách tin tưởng (như các ngươi) thì 
điều đó tốt cho họ hơn. Trong họ có một số tin tưởng nhưng đa số là 
những kẻ dấy loạn, bất tuân. 

111. - Họ sẽ không bao giờ hãm hại được các ngươi, mà chỉ quấy rầy 
chút ít thôi. Và nếu chúng có đánh các ngươi thì chúng cũng sẽ quay 
lưng bỏ chạy, rồi chẩng được ai cứu giúp. 

112. - Niem sỉ nhục sẽ đuổi theo họ bât cứ nơi nào họ cư ngụ trừ phi 
nhận được sự cam kết từ Allah và từ nhân loại. Họ tự chuốc len 
mình sự giận dữ của Allah và tự đón lấy sự khốn nạn. sè dĩ như thế 
là vì họ đã phủ nhận các Lời mặc khải của Allah và đã giết các 
Nabi bât phân phải trái, sở dĩ như thế là vì họ đã bất tuân và đã vượt 
quá mức giới hạn. 

113. - Không phải họ đều giống nhau cả. Trong sô" Người dân Kinh 
sách, có một nhóm đứng đọc các Lời mặc khải của Allah thâu đêm 
và phủ phục Allah. 

114. - Họ tin tưởng nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng và ra 
lệnh làm điêu thiện và cấm chỉ làm điều ác. Họ thi đua làm điều 
lành; và là những người lương thiện. 

115. - Và bât cứ điều tốt nào mà họ làm sẽ không bao giờ bị (Allah) 
bác bỏ bởi vì Allah là Đâng Hằng biết những người ngay chính sơ 
Allah. 

64 



'&*Sýk *ìý* 
L tứ\>ĩ*\ 

m 

if 
8 B 
Ui 

Mm 
\S§f 
mầị 
WỀ 

m 
11 

'JLÁ3ỷj ỷ\ 

{"*?*<■ ~[ z\x 9 * ''*• *Ằz.'\ 
Vaj à3» — "=3> ^ 11. A) 1 

WfeỆ) c£>Ỉ5 

‘ỉộ- 

jú£Uj j*-4rSỷỳ ỏ5 o Jọ áẬ^puVsỊ 

^JúỂ jLỈẮo .\^G$ \ Ị^i ui Jx*jJ Ì45 

Jốí Si^e 
lj^\frV^ ố^yồ ÉVị <Ị^Ẩ=> 

ofe ịLfcịi5 òỊjỆ) - JJ-W^ ^ 

Í*1lS V r^ỵ \ *Ẫ3-> 319 rO£ ỦÌ9 U->' ^>-Â> 4ill*» 

(||) JLAê ^ỷtr^ 4^-5 ^lH_ÃÌi,A*Jjâ>» J\UaỊ1Ì\ 

no 



Sũrah 3. Ãl-'Imran Juzu 4 

116. - Quả thật, những ai không có đức tin thì tài sản cũng như con 
cát (đông đảo) của họ sẽ chẳng giúp được họ tránh khỏi (sự trừng 
phạt của) Allah. Và họ sẽ là những người bạn của Lửa (của Hỏa 
ngục), nơi mà họ sẽ vào đó ở đời đời. 

117. - Thí dụ về những vật mà họ chi dùng ở ưần gian này có thể ví 
như một luông gió cực kỳ giá buốt bay đến tàn phá mùa màng của 
một đám người tự hủy hoại linh hồn của mình cho nên họ đã tàn phá 
nó. Không phải Allah hãm hại họ mà chính họ đã tự làm hại bản 
thân mình 

118. - Hỡi những ai có niềm tin! Chớ kết thân với ai ngoài các người 
ra, họ (kẻ thù) không bỏ lỡ cơ hội làm cho các người hư hỏng. 
Chúng chỉ muôn cho các người gặp đau khổ. Chắc chắn điều ác độc 
đã xuât hiện trên cửa miệng của họ, nhưng điều hiểm độc nằm trong 
lòng của họ còn dữ dằn hơn. TA (Allah) trình bày rõ các Lời mặc 
khải cho các người (để các người đề phòng), nếu các người chịu suy 
ngẫm. 

119. - Ô này! Các ngươi là những người thương xót họ nhưng họ 
không thương xót các ngươi, và các ngươi tin tưởng toàn bộ Kinh 
sách (Qur'ãn). Và khi gặp các ngươi, họ bảo: “Chúng tôi tin tưởng.” 
Nhưng khi ở riêng ra thì họ phát giận các ngươi đến nỗi đã hậm hực 
cắn những đầu ngón tay của họ. Hãy bảo họ (hỡi Muhammađ!): 
“Tức lăm thì hãy chết đi!” Quả thật, Allah biết điều (bí ẩn) nằm 
trong lòng (của họ). 

120. - Nếu các người gặp điều lành thì chúng tức tối; và nếu các 
người gặp hoạn nạn thì chúng vui cười hớn hở về tai nạn đó. Và nếu 
các người kiên nhẫn và sợ Allah thì mưu kế hiểm độc của chúng 
chẳng hại gì được các người, bởi vì quả thật Allah tóm thâu hết mọi 
việc chúng làm. 

121- Và (hãy nhớ vào một buổi nọ) khi Ngươi (hỡi Sứ giả!) ra khỏi 
nhà từ sáng sớm để đi bố trí tín đồ vào vị trí chiến đâu (tại Uhud}). 
Và Allah Hằng nghe và Hằng thấy (hết mọi việc). 

Một ngọn núi ở Madlnah, nơi đã xẩy ra trận chiến lừng danh gọi là trận chiến 

Uhud đưa đến việc thât bại của người Muslim do lỗi của các xạ thủ đã bất tuân 

lệnh của Thiên sứ bỏ vị trí chạy đi thu hoạch chiến lợi phẩm do địch để lại. Địch 

quân lợi dụng kẻ hở trên đã dùng kỵ binh đánh bộc hậu lam cho người Musíim chết 

và bị thương, bỏ hàng ngũ chạy tán loạn. (Xem Sirat al-Nabi của Ibn Ishaq). 
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Sũrah 3. Ãl-'Imran Juzu 4 

122. - (Hãy nhớ) khi hai đội quân (của bộ lạc Banu Salma Khazraj và 
bộ lạc Banu Harithah) thuộc lực lượng của các người có tư tưởng 
hèn nhát (muốn bỏ ngũ) trong luc Aliah là Đấng Bao vệ cho hai đội 
quân đó. Và những người có đức tin nên tin cậy mà phó thác cho 
Ảllah. 

123. - Và chắc chắn Allah đã giúp các người (chiến thắng) tại Badr 
trong lúc các người chỉ gồm một đội quân vỏ vọng. Bởi thế, hãy sợ 
Allah để may ra các người có dịp đáp ẩn (Allah)! 

124. - (Hãy nhớ) khi Ngươi bảo các tín đồ: “Không đủ cho các người 
hay sao việc Rabb của các người gởi ba ngàn Thiên thần xuống để 
tăng cường cho các người?” 

125. - Vâng, nếu các người kiên trì và sợ Allah, và nếu chúng (địch 
quân) bât thần tân công các người thì Rabb của các người sẽ tăng 
cường cho các người năm ngàn Thiên thần mang dấu hiệu đặc biệt. 

126. - Allah làm điều đó chỉ để báo tin mừng cho các người và làm 
cho các người yên tâm với nó. Và mọi thắng lợi đều do Allah, Đấng 
Toàn Năng và Sáng suốt (quyết định tất cả). 

127. - (Làm thế) để Ngài tiêu diệt một thành phần của những ai 
không có đức tin hoặc hạ nhục chúng, bởi thê chúng trở về thất bại. 

128. - Hoàn toàn không phải là công việc của Ngươi (mà là của 
Allah), hoặc Ngài (Allah) tha thứ cho chúng hoặc trừng phạt chúng 
bởi lẽ chúng là những kẻ làm điều sai quây, 

129. - Bởi vì mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là 
của Allah cả. Ngài tha thứ cho người nào Ngài muốn và trừng phạt 
kẻ nào Ngài muôn. Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

130. - Hỡi những ai có niềm tin! Chớ cho vay lấy lãi (Ribã) gấp đôi 
hoặc nhiêu hơn; ngược lại hãy sợ Allah để may ra các người được 
thịnh vượng. 

131. - Và hãy sợ Lửa (của Hỏa ngục) được chuẩn bị sấn cho những 
kẻ không có đức tin. 

132. - Ngược lại, hãy vâng lệnh Allah và Sứ giả (của Allah) để may 
ra các ngươi được khoan dung. 
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Sũrah 3. Al-'Imran Juzu 4 

133. - Và hãy nhanh chóng cầu xin sự Tha thứ từ Rabb của các người 
và (câu xin) Thiên đàng mà khoảng rộng bằng các tầng ười và trái 
đât gộp lại, được chuẩn bị cho những người ngay chính sợ Allah: 

134. - Những ai tiêu dùng (cho Chính nghĩa của Allah) lúc giầu cũng 
như lúc nghèo, đông thời kiểm hãm được cơn giận và lượng thứ cho 
người, bởi vì Allah yêu thương những người làm tốt; 

135. - Và những ai khi đã phạm một điều thô bỉ hoặc làm hại bản 
thân mình liền tưởng nhớ Allah và cầu xin Ngài tha tội; và ai có thể 
tha tội nêu không phải là Allah? Và họ không tái phạm điều sai 
quấy mà họ đã làm. 

136. - Phần thưởng dành cho những người như thế sẽ gồm sự Tha thứ 
cua Rabb của họ và những Ngôi-vườn bên dưới có các dòng sông 
chảy, nơi mà họ sẽ vào đó ở đời đời. Và tuyệt hảo thay phần thưởng 
dành cho những người làm việc (tốt). 

137. - Chắc chắn những lề lôi xử thê (sunan) tương tự đã ra đi trước 
các ngươi. Bởi thê, hãy đi du lịch ưên trái đất để xét xem kết cuộc 
của những kẻ phủ nhận sự thật đã xẩy ra như thế nào. 

138. - (Qur'ãn) này là lời tuyên bố công khai cho nhân loại, một Chỉ 
đạo và Lời giáo huấn cho những người ngay chính sỢ Allah. 

139. - Và chớ yếu lòng cũng chớ buồn phiền, bởi vì các ngươi sẽ 
chiến thắng nếu các ngươi thực sự có đức tin. 

140. - Nêu các người bị tổn thât thì chắc chắn đám người (ngoại đạo) 
kia cũng bị tổn thât tương tự như thế. Đó là những ngày (thử thách) 
mà TA (Allah) cho xoay vân giữa nhân loại. Và để cho Allah biết ai 
trong các người là những người thật sự có đức tin và để Ngài thu 
nhận những người tử đạo trong các người, bởi vì Allah không yêu 
thương những kẻ làm điều sai quấy. 
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Surah 3. Ãl-’Imran Juzu 4 

141, - Và để Allah thanh lọc những ai thực sự có đức tin và tiêu diệt 
những kẻ không có đức tin. 

142, - Há các ngươi nghĩ rằng các ngươi sẽ vào Thiên đàng trong lúc 
Allah chưa (thử thách để) biết ai trong các người là người đã chiến 
đâu hăng say (cho Chính nghĩa của Ngài) và kiên cường nhẫn nại? 

143, - Và chắc chắn các ngươi mong được chết (tử đạo) trước khi gặp 
nó (cái chết); nay, các ngươi thấy rõ nó trong lúc các ngươi đứng 
nhìn (trận chiến). 

144, - Và Muhammad ch! là một Sứ giả (của Allah). Nhiều sứ giả đã 
qua đời trước Người. Nếu Người chết hoặc bị giết thì các người sẽ 
quay gót bỏ chạy hay sao? Và ai quay gót bỏ chạy, thì y sẽ không 
bao giờ làm cho Allah thiệt thòi cả. Ngược lại, Allah sẽ trọng 
thưởng những người biết ơn. 

145, - Và không một người nào tự nhiên chết nếu không có phép của 
Allah theo tuổi thọ đã được ghi sẩn. Và ai muôn phần thưởng ở trần 
gian, TA (Allah) sẽ ban nó cho y. Và ai muốn phần thưởng ở Đời 
sau, TA sẽ ban nó cho y. Và TA sẽ thưởng những người biết ơn. 

146, - Và có bao nhiêu Nabi cùng với nhiều tín đồ ngoan đạo đã 
chiến đâu (cho Chính nghĩa của Allah?) Nhưng họ không sờn lòng 
nhụt chí, không tỏ ra yếu đuối và buông xuôi khi gặp hoạn nạn trên 
con đường chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah. Và Allah yêu 
thương những người kiên cường nhẫn nại. 

147, - Và họ đã không thốt ra lời nào khác ngoài lời này: “Lạy Rabb 
chúng tôi! Xin Ngài tha tội cho chúng tôi và (bỏ qua) những điều 
quá đáng (mà chúng tôi đã phạm) trong việc làm của chúng tôi và 
xxn Ngài củng cố bàn chân của chúng tôi thêm vững chắc và giúp 
chúng tôi thắng được những kẻ không có đức tin.” 

148, - Bởi thế, Allah đã ban cho họ phần thưởng ở đời này và phần 
thưởng Ưu việt ở Đời sau bởi vì Allah yêu thương những người làm 
tốt. 

68 





Surah 3. Ăl-'Imran Juzu 4 

149. - Hỡi những ai có niềm tin! Nếu các người nghe theo những kẻ 
không có đức tin, thì chúng sẽ làm cho các người quay gót tháo lui, 
và vì thế các người sẽ bỏ ve thua thiệt. 

150. - Không! Allah là Đâng Bảo Hộ của các người và là Đấng Cứu 
Giúp Ưu Việt. 

151. - TA sẽ làm cho những kẻ không có đức tin kinh hãi trong lòng 
bởi vì chúng tổ hỢp với Allah những kẻ (thần linh) mà Ngài đã 
không ban cho một chút thẩm quyền nào; nhà ở của chúng (người 
thờ đa thân) sẽ là Lửa (của Hỏa ngục); và nhà ở của những kẻ làm 
điều sai quấy thật là xấu xa. 

152. - Và chắc chắn Allah đã thực hiện đúng lời hứa của Ngài với 
các người khi các người gần đánh bại chúng (tại Uhud) với sự châp 
thuận của Ngài cho đên lúc các người không còn tự chủ nữa và đâm 
cãi nhau vê mệnh lệnh (của Sứ giả của Allah) và không châp hành 
nó sau khi N^ài (Allah) trưng bày cho các người thấy các món 
(chiên lợi phâm) mà các ngươi thèm muôn. Trong các người, có 
người ham muôn đời sống trần tục này nhưng cũng có người mong 
muôn Đời sau; rồi Ngài (Allah) đưa đẩy các người xa chúng (kẻ thù) 
hầu thử thách các người. Và chắc chắn Ngài (Allah) đã lượng thứ 
cho các người bởi vì Allah Rất mực Nhân từ đôi với những người có 
đức tin. 

153. - (Hãy nhớ) khi các người (hoảng hốt) cắm đầu chạy lên đồi cao 
và không quay nhìn đến một ai bên cạnh và Sứ giả (của Allah) từ 
đằng sau lớn tiếng gọi các người trở lại vị trí (chiến đấu). Bởi thế, 
Ngài (Allah) bắt các người nếm từ mùi đau khổ này đến mùi đau 
khổ khác để cho các người không còn luyến tiếc về món (chiến lợi 
pham) đã thoát khỏi tay của các người và để cho các người quên đi 
(tai họa) đã rơi nhằm phải các người bởi vì Allah Hằng Am tường 
những điều các người đã làm. 
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Sũrah 3. Ãl-'Imran Juzu 4 

154. - Rồi sau cơn hoạn nạn đó Ngài (Allah) đã ban an-ninh cho các 
người. Bởi thế, một nhóm của các người ngủ thiếp đi và một nhóm 
khác hãy còn tư lự về thân phận của họ rồi đâm ra nghĩ không đúng 
vê Allah, lối suy nghĩ (thoái hóa) của Thời kỳ Ngu muội (trước 
Islãm). Họ nói: “Há chúng tôi đã không có ý kiến gì ưong công việc 
này hay sao?” Hãy bảo họ: “Công việc này hoàn toàn thuộc về 
Allah.” Họ giấu nơi mình điều (bất mãn) mà họ không dám tiết lộ ra 
cho Ngươi biết. Họ bảo nhau: “Nếu chúng mình có ý kiến trong 
công việc này, thì chúng mình đâu đến nỗi bị giết nơi đây.” Hãy bảo 
họ (hỡi Sứ giả!): “Dầu cho các ngươi có ở tại nhà thì những ai đã tới 
sô chết, nhất định sẽ bước ra ngoài để đi đến chỗ chết.” (Làm thế) 
để Allah thử thách cái (đức tin) nằm trong lòng của các người và để 
tẩy sạch cái (cặn bã tội lôi nằm) trong trái tim của các người bởi vì 
Allah Hằng biết (điều bí mật) nằm trong lòng (của các người). 

155. - Quả thật, những ai trong các người quay lưng (đào tẩu) vào 
ngày hai đoàn quân (Muslim và Kãýỉr) chạm trán (tại Uhud), thì chỉ 
Shaytãn làm cho họ sa ngã vì những điều (tội lỗi) mà họ đã phạm 
nhưng chắc chắn Allah Hằng Lượng thứ cho họ. Quả thật, Aliah 
Hằng Tha thứ, Hằng Chịu đựng (với bầy tôi của Ngài). 

156. - Hỡi những ai có niềm tin! Chớ (cư xử) như những ai không có 
đức tin và nói về các anh em (Muslim) khi họ ra đi (truyền giáo) xa 
trên mặt đất hoặc ra đi tham chiến như sau: “Giá họ ở lại với chúng 
mình thì đâu đến nỗi bị chết hoặc bị giết.” Chắc chắn Allah biến 
điều đó thành một nguồn ân hận trong lòng của họ bởi vì chính 
Allah (là Đấng) ban sự sống và gây cho chết (chứ không phải tự họ 
muốn). Và Allah thây rõ những điều các ngươi đã làm. 

157. - Và nếu các ngươi bị giết hoặc chết cho Chính nghĩa của Allah 
thì chắc chắn sự Tha thứ và Khoan Dung của Allah sẽ tốt hơn những 
món mà chúng góp nhặt. 
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Sũrah 3. Al-'Imran Juzu 4 

158, - Và nếu các ngươi chết hoặc bị giết thì bề nào các ngươi cũng 
sẽ được đưa về gặp lại Allah. 

159. - Bởi thế, với lòng Khoan dung của Allah, Ngươi (hỡi Sứ giả!) 
nên đôi xử hiền hòa với họ. Và nếu Ngươi khắt khe và cứng rắn với 
họ, thì họ sẽ bỏ Ngươi đi tản mác khắp nơi. Bởi thế, hãy lượng thứ 
cho họ và cầu xin Allah tha thứ cho họ và tham khảo ý kiến với họ 
trong công việc (chung). Bởi thế, khi đã lấy quyết định rồi, thì hãy 
phó thác cho Allah bởi vì quả thật Allah yêu thương những người tin 
cậy và phó thác (cho Ngài). 

160. - Nêu Allah giúp các người thì không ai có thể thắng các người 
nôi, và nếu Ngài bỏ rơi các người thì sau Ngài ai là vị có thể giúp 
các người (chiến thắng)? Bởi thế, những người có đức tin nên tin cậy 
mà phó thác cho Allah. 

161. - Và không một Nabi nào được phép giấu trộm chiến lợi phẩm; 
và ai giấu ưộm một vật gì, thì y sẽ mang vật giấu đó ra ữình bày 
(trước Allah) vào Ngày Phục sinh. Rồi mỗi người sẽ được trả lại đầy 
đủ về điều mà y đã thu hoạch và họ sẽ không bị đôi xử bất công. 

162, - Há một người tuân theo niềm hài lòng của Allah giống với 
một người tự chuốc lấy sự Giận dữ của Allah và nhà ở của y là Hỏa 
ngục hay sao? Và đó là một nơi đến cuôì cùng xấu xa nhất. 

163, - Đối với Allah, họ có cấp bậc khác nhau, bởi vì Allah thấy rõ 
những điều họ làm. 

164. - Chắc chắn Allah gia ân nhiều cho những người có đức tin khi 
Ngài dựng lên trong họ một Sứ £Ĩả xuất thân từ họ để đọc cho họ 
các Lời mặc khải của Ngài và tây sạch họ và dạy họ Kinh sách và 
Lẽ đúng đắn khôn ngoan trong lúc trước đây họ là những người hoàn 
toàn lầm lạc. 

165, - Phải chăng khi các người bị thiệt hại nặng (tại Uhud) mặc dầu 
ưước đó (tại Badr) các người đã đập (kẻ thù) bằng một đòn mạnh 
gấp hai (đòn các ngươi đã bị tại Uhud), các người than thở, nói: “Tai 
họa này từ đâu đến?” Hãy bảo họ: “Tai họa này do bản thân của các 
người gây ra.” Bởi vì thật ra Allah có quyền chi phôi trên tất cả mọi 
việc. 
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SOrah 3. Ăl-'Imran Juzu 4 

166. - Và tai họa rơi nhằm phải các người vào ngày hai đoàn quân 
(Muslim và Kặfìr) đụng độ nhau (tại Uhud) là do sự chấp thuận của 
Allah để cho Ngài biết rõ những người có đức tin. 

167. - Và để Ngài biết ai chơi trò đạo đức giả, và có lời bảo chúng: 
“Hãy đên chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah hoặc phòng thủ 
(thành phố Madĩnah) thì chúng đáp: “Giá chúng tôi biết chắc có một 
trận giao tranh (giữa ta và địch) thì chúng tôi đã tòng quân với quí vị 
rồi.” Ngày đó chúng tiếp cận với sự không tin hơn là sự tin tưởng, 
bởi vì miệng của chúng nói ra điều không có trong lòng của chúng. 
Và Allah biết rõ những điểu (giả dối) mà chúng giấu giếm. 

168. - Những ai nói về các anh em (Muslim) của mình trong lúc 
chúng ngồi yên tại nhà: “Phải chi họ nghe lời của chúng mình thì 
đâu đến nỗi phải bị giết.” Hãy bảo chúng (hỡi Sứ giả!): “Nếu các 
ngươi nói đúng sự thật, thì hãy xoay cái chết đi khỏi mình của các 
ngươi thử xem?” 

169. - Và chớ nghĩ rằng những ai hy sinh vì Chính nghĩa của Allah đã 
chết. Không, họ vẫn còn sông với Rabb của họ và được cung dưỡng 
(đầy đủ). 

170. - Họ vui hưởng thiên lộc mà Allah đã ban cấp. Họ được tin vui 
về những ai còn ở lại sau nhưng chưa nhập đoàn chung với họ rằng 
họ (những người tử đạo) sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. 

171. - Họ hoan hỉ với tin vui về ân huệ và thiên lộc của Allah và 
rằng quả thật Allah không làm mất phần thưởng của những người có 
đức tin: 

172. - Những ai đã đáp lại lời gọi của Aỉỉah và của Sứ giả (của 
Allah) sau khi mang thương tích ụại Uhud)\ dành cho những ai làm 
tôt và sợ Allah sẽ la một phần thưởng to lớn. 

173. - Những ai mà người ta đã nói với họ: “Quả thật, những người 
(ngoại đạo) tập trung đến tân công qói vị. Bởi thế, hãy sợ chúng.” 
Nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm đức tin của họ bởi vì họ đã nói: 
“Allah đủ giúp chúng tôi (chống lại kẻ thù) bởi vì Ngài là Đấng Bảo 
TrỢ Ưu Việt.” 

Trận Uhud xẩy vào ngày thứ bẩy. Ngày hôm sau, Thiên sứ tập trung những người 
Muslim tham chiến vào ngày hôm trưóc để rượt theo đánh đuổi địch, nhưng địch đã 
bỏ đi xa. (Xem Sirat al-Nabi của Ibn Ishaq.) 

72 



■SỷúA ĩmfr 

te' - ^tete N, tev .^-'\te'/r^ tete te^|te 

Ỉ^\^ỹá)^^^jvâỉ^kì Ệ 
1*0: jJ^o[^_ỷ'^^_ỷ''^-'ỳà ,ĩííój' *Jsy£ [ r 

ã c) j^l/^'íịo>f>^.<jýí' ^iiẾ'Í5 4 

ĩỉpốìi (Ệ) ^^^J^3®\ỳLậí\Ặ^ ùtí <tete>J 

>4^.ÍẬÍ* ^ ù£ 4Á\Jj$ te^tete^ví uổí' 

ẮỔÍS#líi^Uịí u ỏJí i 
' ~' > wiỂ> 

_ 0 . Ỏ << „ v ___ s $ ^ ịtetex 

c^te^^tete te 
^ ^ ^ v-;rrb.. 

vr 



Surah 3. Ãl-'Imran Juzu 4 

174. - Và họ đã trở về nhà với ân huệ và thiên lộc của Allah. Họ đã 
không gặp điều rủi ro nào; và họ làm theo sự hài lòng của Allah. Và 
Allah có vô vàn thiên lộc vĩ đại. 

175. - Chỉ Shaytãn mới xúi giục các người sợ bạn bè của nó; bởi thế 
chớ sợ chúng mà hãy sợ TA (Allah) nếu các ngươi là những người 
có đức tin. 

176. - Và chớ để cho những ai lao đầu vào vòng không tin tưởng làm 
cho Ngươi buôn. Tuyệt đôi chúng không bao giờ hại được Allah; 
ngược lại Allah không muôn cho chúng hưởng một phần lộc nào ở 
Đời sau. Và chúng sẽ chịu một sự trừng phạt to lớn. 

177. - Quả thật, những ai dùng đức tin để mua lấy sự không tin, thì 
tuyệt đôi sẽ không bao giờ hại được Allah (với việc làm của mình). 
Ngược lại, chúng sẽ chịu một sự trừng phạt đau đớn. 

178. - Và những ai không có đức tin chớ nghĩ rằng việc TA gia hạn 
cho chúng là tốt cho bản thân của chúng. Việc TA gia hạn cho chúng 
là chỉ để cho chúng chồng chất thêm tội lỗi; và chúng sẽ chịu một sự 
trừng phạt nhục nha. 

179. - Allah sẽ không để cho những người có đức tin ở mãi trong 
hoàn cảnh mà các ngươi hiện đang sông cho đến khi nào Ngài tách 
biệt điều ô-uế ra khỏi điều tốt sạch. Và Allah không là Đấng tiết lộ 
cho các người biết những bí mật của cõi vô-hình; ngược lại, Allah 
chọn người nào Ngài muốn trong số các Sứ giả của Ngài (để tiếp thu 
điêu bí mật đó). Bởi thế, hãy tin tưởng nơi Allah và các Sứ giả của 
Ngài. Do đó, nếu các ngươi tin tưởng và sợ Allah thì các người sẽ 
được một phần thưởng rat lớn. 

180. - Và những ai keo kiệt ôm lấy phần thiên lộc mà Allah đã ban 
câp chớ nên nghĩ đó là điều tốt cho họ. Không, việc đó chỉ xấu cho 
họ thôi. Tài sản mà họ hà tiện ôm giữ sẽ sớm được mang ra treo 
lủng lăng nơi cổ của họ vào Ngày Phục sinh. Bởi vì di sản của các 
tâng trời và trái đât đều là của Allah cả; và Allah Rất Am tường về 
những điều các người làm. 
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Sũrah 3. Al-'Imran Juzu 4 

181. - Chắc chắn Allah đã nghe lời tuyên bố của những kẻ đã nói: 
“Quả thật, Allah nghèo và chúng tôi giầu.” Chắc chắn TA sẽ cho ghi 
lời chúng đã nói và việc chúng đã giết các vị Nabi không có lý do 
chính đáng và TA sẽ phán: “Hãy nếm sự trừng phạt của sự thiêu 
đốt.” 

182. - Sở dĩ như thế là vì điều (tội lỗi) mà bàn tay của các người đã 
gởi đi trước và bởi vì Allah không bao giờ đối xử bất công đối với 
bầy tôi (của Ngài). 

183. - Những ai đã nói: “Quả thật, Allah đã giao ước với chúng tôi 
bảo chớ nên tin tưởng một sứ giả nào trừ phi người mang đến cho 
chúng tôi một vật tế mà lửa sẽ cháy bén1.” (Hỡi Sứ giả!) hãy bảo 
chúng: “Chắc chắn trước ta, đã có những vị sứ giả được phái đến 
gặp các người với những bằng chứng rõ rệt và với điều mà các 
ngươi đang nói đến, nhưng tại sao các ngươi đã giết Họ nếu các 
ngươi chân thật?” 

184. - Bởi thế, nếu chúng cho Ngươi nói dôi thì chắc chắn chúng 
cũng đã phủ nhận những vị sứ giả trước Ngươi đã đến gặp chúng với 
những bằng chứng rõ rệt và với Kinh điển (zubũr) và Kinh sách làm 
sáng tỏ (vân đề). 

185. - Mỗi một linh hồn đều phải nếm cái chết. Và chỉ vào Ngày 
Phục sinh các ngươi mới được đền bù lại trọn vẹn phần công lao của 
các người. Bởi thế, ai được bốc đi xa khỏi Lửa (của Hỏa ngục) và 
được thu nhận vào Thiên đàng thì chắc chắn sẽ thành đạt. Và đời 
sống trần gian này chỉ là một sự hưởng thụ đầy dối trá. 

186. - Chắc chắn các ngươi sẽ bị thử thách về tài sản lẫn sinh mạng 
của các ngươi. Và chắc chắn các ngươi sẽ nghe lắm điều phiền não 
từ những kẻ đã được ban cho Kinh sách trước các ngươi và từ những 
kẻ thờ đa-thần. Tuy nhiên, nếu các ngươi kiên nhẫn và sợ Allah thì 
quả thật đó là một quyết định rất lớn lao. 

1 Vật tế do Nabi Mũsa và Harũn dâng lên Allah đã được chẩp nhận qua việc một 

ngọn lửa bén cháy vật tế. (Levi ký 9:23-24) Vật tế của Abel (Habil) đứa con trai 

của Nabi Adam cũng đã được Allah chấp nhận giống như thế. (Sáng thế ký, 4:3-8) 

Mặc dù chứng kiến những bằng chứng ro rệt, Bani Israel vẫn chống đối và không 
tin tưởng và đa giết các Thiên sứ. 
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Sũrah 3. Ảl-'Imran Juzu 4 

187. - Và (hãy nhớ) khi Allah đã nhận Lời Giao ước của những kẻ đã 
được ban câp Kinh sách (với lời phán): “Các ngươi hãy công bô" nó 
(điều nói vê Sứ giả Muhammad) cho nhân loại và không được giấu 
giêm nó,” thì chúng (không ngại) quẳng nó ra sau lưng và bán nó 
với một giá nhỏ nhoi; và xâu xa thay điều mà chúng đã bán ra. 

188. - Ngươi chớ nghĩ rằng những ai hí-hửng với lợi lộc mà chúng 
mang vê và yêu thích việc thiên hạ ca ngợi mình về những điều mà 
chúng đã không làm,- Ngươi chớ nghĩ rằng chúng sẽ an toàn thoát 
khỏi hình phạt (của Allah); ngược lại chúng sẽ bị trừng phạt đau 
đớn. 

189. - Bởi vì Allah nắm quyền thông trị các tầng trời và trái đất; và 
Allah có quyền chi phôi trên tất cả mọi việc. 

190. - Quả thật, trong việc tạo hóa các tầng trời và trái đất và trong 
việc luân chuyển của ban đêm và ban ngày là những Dâu hiệu cho 
những người hiểu biết: 

191. - Những ai tưởng nhớ Allah lúc đứng, lúc ngồi và lúc nằm 
nghiêng một bên và nghiền ngẫm (về sự mầu nhiệm) trong việc tạo 
hóa các tầng trời và trái đất (đến nỗi phải thốt lên); “Lạy Rabb 
chúng tôi! Ngài đã không tạo hóa (mọi thứ) này vô mục đích. Quang 
vinh và trong sạch thay Ngài! Xin Ngài giải cứu chúng tôi thoát khỏi 
sự trừng phạt cua Lửa (Hỏa ngục). 

192. - “Lạy Rabb chúng tôi! Rõ thật Ngài! Ai mà bị Ngài cho vào 
Hỏa Ngục, thì chắc chắn sẽ bị Ngài hạ nhục. Và những kẻ làm điều 
sai quây sẽ không được ai giúp đỡ. 

193. - “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi đã nghe lời gọi của một vị 
mời (chúng tôi) đến với Đức tin, bảo (chúng tôi): 'Các ngươi hãy tin 
tưởng nơi Rabb của các ngươi,' bởi thế chúng tôi đã tin tưởng. Lạy 
Rabb chúng tôi! Xin Ngài tha tội cho chúng tôi và xóa bỏ những 
việc làm xâu xa của chúng tôi cho chúng tôi và bắt hồn chúng tôi (ra 
đi) cùng với những người đạo-đức. 

194. - “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài ban cho chúng tôi điều mà 
Ngài đã hứa với chúng tôi qua (trung gian của) các vị Sứ giả của 
Ngài và đừng hạ nhục chúng tôi vào Ngày Phục sinh. Bởi vì, Ngài 
không bao giờ thất hứa trong lời hứa của Ngài.” 
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Surah 3. Ãl-Imran Juzu 4 

195. - Do đó, Rabb của họ đã đáp lời cầu nguyện của họ, phán bảo: 
“TA sẽ không làm phí mât công lao của bất cứ người làm việc nào 
trong các người, dù là nam hay nữ, người này và người kia. Bởi thế, 
những ai đã di-cư và bị xua đuổi ra khỏi nhà cửa của họ và chịu 
hoạn nạn đau khô vì Chính nghĩa của TA, đã anh dũng chiến đâu và 
bị giêt thì chắc chắn TA sẽ xóa bỏ tội lỗi của họ cho họ và thu nhận 
họ vào những Ngôi-vườn bên dưới có các dòng sông chảy, một phẩn 
thưởng xứng đáng từ Allah; và Allah, có nơi Ngài những phần 
thưởng tốt nhất.” 

196. - Ngươi chớ bị mắc lừa bởi việc đi lại hí hửng ưên mặt đất của 
những kẻ không có đức tin. 

197. - (Đó chỉ là) một sự hưởng thụ tạm bợ; rồi nhà ở của chúng sẽ là 
Hỏa ngục; một nơi nằm nghỉ thật vô cùng tồi tệ, 

198. - Ngược lại, những ai sợ Rabb của họ thì sẽ được hưởng những 
Ngôi-vườn bên dưới có các dòng sông chảy, nơi mà họ sẽ vao đó ở 
đời đời, một sự chiêu đãi từ Allah và cái (phần thưởng) nơi Allah 
còn tốt hơn nữa dành cho người đạo đức. 

199. - Và quả thật, trong sô Người dân Kinh có người tin tưởng nơi 
Allah và điêu (mặc khải) đã được ban cho các ngươi và điều (mặc 
khải) đã được ban cho họ, hạ mình khiêm tốn trước Allah. Họ không 
bán các Lời mặc khải của Allah với một giá nhỏ nhoi; họ lắ những 
người mà phần thưởng^ sẽ ở nơi Rabb của họ. Quả thật, Allah rât 
nhanh trong việc tính so (thưởng phạt). 

200. - Hỡi những ai có đức tin! Hãy tuyệt đối kiên nhẫn và kiên 
quyết và hãy sợ Allah để may ra các người được: phát đạt. 

76 



ÍL3Ị1 
> 

'-;,Ị 3i<y^eJtfạ£C^c3uu»u»ji®.A^jP 

Ệ Ị ữỷẩ j\s ^O^yệ^Xyyữ 

SI 

y^s (j)ỉ^sijÊj^ itó'ỷj£\j ^ÍẬ}*ỷj3$(ữ' 
m 
H 

I 
fe 
Sỉ*? 
© H 
ỈLC, 
« /£3Ị»\Ị Ị 

' : 
II 
{((mị 

ty tytyỉ\ỵjẶ\tyi&tyJủ^u 
0LJ-ẬíýS}.iặẩiỉ.Ạ$ỷíệứ&> 

vv 



Sũrah 4. An-Nisa’ Juzu 4 

WỄ 

■ăm ... . 

AN-NISÃ’ 
(Phụ nữ) 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1- Hỡi nhân loại! Hãy sợ Rabb (AỊỊah) của các người, Đấng đã tạo 
các người từ một người duy nhất (Ãdam) và từ Người tạo ra người 
vơ (Hauwấ) của Người và từ hai người (vợ chồng), (Allah) rải ra vô 
sô'đàn ông và đàn bà (trên khắp mặt đất). Và hay sỢ Allah, Đấng 
mà các người đòi hỏi (quyền hạn) lẫn nhau và hãy (kính trọng) 
những dạ con1 bởi vì quả thật Allah Hằng Theo dõi các người. 

2- -? Và hãy trả lại cho các trẻ mồ côi tài sản của chúng (khi chúng đến 
tuôi trưởng thành). Và chớ tráo vật dụng xấu (của các người) đổi lay vật 
dụng tôt (của chúng). Và chớ ăn bớt tài sản của chúng (bằng cách nhập 
chung lại) với tài sản của các người. Bởi vì đó là một ưọng tội. 

3- Và nếu các người sợ không thể đối xử công bằng với các con 
(gái) mô-côi, hãy cưới những người phụ nữ (khác) mà các người vừa 
ý hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn. Nhưng nếu các người sự không thể 
(ăn ở) công bằng với họ (vợ) thì hãy cưới một ba thôi hoặc người 
(phụ nữ) nào ở dướijay (kiểm soát) của các người2. Điều đó thích hợp 
cho các người hơn để may ra (vì the) các người tránh được bất công. 

4- - Và kãy tặng cho các người vợ tiền cưới bắt buộc (Mahr) của họ. 
Nhưng nêu họ vui lòng tặng lai một phần nào cho các người, thì hãy 
hoan hỉ hưởng nó một cách bổ ích. 

5,- Và chớ giao cho các (đứa trẻ mồ côi) kém hiểu biết tài sản của 
các người mà Allah đã giao cho để quản lý và làm phương tiện cấp 
dưỡng (chúng); ngược lại hãy dùng nó để cung dưỡng và may mặc 
chúng và dùng lời lẽ nhã nhặn mà ăn nói với chúng. 

6-^ Và^hãy trắc^nghiệm các dứa trẻ mồ côi cho đến lúc chúng đến 
tuổi kết hôn. Nếu các người nhận thây chúng đã trưởng thành vững 
chắc hãy giao tài sản của chúng lại cho chung và chớ tiêu phí no 
nhanh chóng sợ rằng chúng mau lớn khôn (mà đòi lại), và người 
(giám hộ) nào giầu, nên ham mình (tránh tiêu pha nồ); ngược lại 
người (giám hộ) nào nghèo, hãy tiêu dùng nó một cách vừa phải. 
Bởi thế, khi các người giao tài sản của chúng lại cho chúng, hãy mời 
người khác đến làm chứng cho chúng; và Allah đu đảm trách việc ghi sổ. 

Arhăm số nhiều của rahim (Rahim=:dạ con, tử cung, mối quan hộ thân tộc, bà con) 
2 Nữ tù binh hay nữ nô-lệ. 
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Sũrah 4. An-Nisã’ Juzu 4 

7, - Người đàn ông được hưởng một phần của gia tài do cha mẹ và bà 
con gân để lại; và người đàn bà được hưởng một phần của gia tài do 
cha mẹ và bà con gần để lại; dù gia tài đó ít hay nhiều - chia phần 
đều có tính nhất định. 

8, - Và lúc chia gia tài, nêu có mặt của bà con gần và trẻ mồ côi và 
người nghèo tại đó thì hãy cung cấp cho họ một phần nào của (gia 
tài), và nói năng với họ lời lẽ nhã nhặn. 

9, - Và những ai (đứng ra chia gia tài) nên sợ tronạ lòng giống như sỢ 
cho chính bản thân mình rằng mai hậu cũng sẽ đe lại con cái thơ dại 
không ai chăm sóc giông như thế, thì nên sợ Allah và nói năng lời lẽ 
nghiêm túc. 

10, - Bởi vì quả thật, những ai ăn bớt tài sản của trẻ mồ côi một cách 
bất chính thì chẳng khác nào nuốt lửa vào bụng. Và họ sẽ sớm bị 
nướng trong lửa ngọn (của Hỏa ngục). 

11- Allah ra lệnh cho các người về việc con cái của các người 
hưởng gia tài (như sau): phần của con trai bằng hai phần của con 
gái. Nhưng nêu chỉ có con gái và sô" con gái nhiều hơn hai, thì phần 
của tất cả các con gái là hai phần ba (2/3) của gia tài để lại; và nếu 
chỉ có một đứa con gái thì phần của nữ là phân nửa (1/2) gia tài để 
lại. Nêu người chết có con, thì cả cha lẫn mẹ mỗi người được hưởng 
một phần sáu (1/6) của gia tài để lại. Nhưng nếu (người chết) không 
có con và chỉ có cha mẹ là thừa kế, thì người mẹ được hưởng một 
phần ba (1/3) của gia tài để lại. Nếu người chết có đông anh chị em 
thì người mẹ được hưởng một phần sáu (1/6) của gia tài để lại. Việc 
phân chia gia tài này sẽ được thực hiện sau khi đã thi hành xong 
những điều ghi trong di chúc và sau khi trả hết nỢ nần nếu có. Các 
người không biết giữa cha mẹ và con cái ai là người gần nhất trong 
việc hưởng lộc, cho nên Allah định phần như thế (cho các người) bởi 
vì quả thật Allah Rất mực Hiểu biết và Rất mực Sáng suốt. 
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Sũrah 4. An-Nisã’ Juzu 4 

12. - Và các người được hưởng phân nửa (1/2) gia tài của các bà vợ 
để lại nếu không có con. Nhưng nếu có một đứa con, thì các người 
được hưởng một phần tư (1/4) của gia tài để lại sau khi thực hiện 
xong những điều ghi trong di chúc và trả hết nợ. Và các người vợ sẽ 
được hưởng một phần tư (1/4) của gia tài để lại nếu các người không 
có con; nhưng nếu các người có con, thì họ sẽ hưởng một phần tám 
(1/8) của gia tài mà các người để lại sau khi thực hiện xong những 
điều ghi trong di chúc và trả hết nỢ. Và nếu người chết, dù là nam 
hay nữ, để lại gia tài nhưng không có con cái hay cha mẹ để thừa 
hưởng mà chỉ có một người anh (hay em) trai hoặc một người chị 
(hay em) gái, thì người anh (hay em) trai hoặc người chị (hay em) 
gái còn sống đó, môi người (trong hai) sẽ hưởng một phần sáu (1/6) 
của gia tài; nhưng nếu số anh chị em đông hơn một người thì phần 
của họ là một phân ba (1/3) của gia tài sau khi thực hiện xong những 
điều ghi trong di chúc hoặc trả hết nợ nần miễn sao những người 
thừa kế không bị thiệt thòi. Đó là điều lệnh do Allah ban xuống. Và 
Allah Hằng biêt, Hằng Chịu đựng (với bầy tôi của Ngài). 

13. - Đó là những giới hạn qui định bởi Allah. Và ai vâng lệnh Allah 
và Sứ giả của Ngài thì sẽ được chấp nhận vào Thiên đàng bên dưới 
có các dòng sông chảy, để vào ở trong đó đời đời; và đó là một sự 
thành tựu VI đại. 

14. - Ngược lại, ai không vâng lệnh Allah và của Sứ Giả của Ngài và 
vi phạm các giới hạn của Allah thì sẽ sa Hỏa ngục và ở trong đó đời 
đời và sẽ hứng chịu một sự trừng phạt nhục nhã. 
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Sũrah 4. An-Nisã’ Juzu 4 

15,-Bât cứ người vợ nào của các người phạm tội thông gian hãy đưa 
ra bốn người của các người đến làm chứng để buộc tọf họ. Nếu họ 
llrá [ộl> hãy nhốt họ trong nhà cho đến khi họ mệnh chung hoăc 
Allah sẽ mở cho họ một lối thoát khác. 

16- Và neu hai người (đàn ông và đàn bà) trong các người phạm tội 
thông gian thì hãy phạt cả hai thật nặng. Nhưng nếu họ sám hối và 
sửa mình, thì hãy bỏ mặc hai người bởi vì quả thật Allah Hằng quay 
lại Tha thứ, Rât mực Khoan dung. ° 

17. - (Nên nhớ răng) Allah chỉ chấp nhận việc hối cải của những ai vì 
ngu muội mà phạm tội rồi nhanh chóng sám hối sau đó. Allah sẽ tha 
thứ cho những người như thế bởi vì Allah là Đấng Hằng Biết, Rất 
mực Sáng suốt. 

18. - Việc hôi cải không có hiệu quả đôi với những ai tiếp tục phạm 
[ộl c^° đen khi một người của họ sắp chết, y mới nói: “Bây giờ tôi 
hôi cai.” (Việc hối cải) cũng không có kết quả đối với những ai chết 
trongtình trạn£ không có đức tin. Đối với những người này, TA 
(Allah) đã chuẩn bị sẩn một sự trừng phạt đau đớn. 

19. - Hỡi những ai có niềm tin! Các người không được phép cưỡng 
bức vợ đe thừa hưởng gia tài của họ, cũng không được giam (hành 
hạ) họ đê lay lại một phần nào tiền cưới (Mahr) mà các người đã 
tạng họ ngoại trừ trường hợp họ công khai phạm tội thông gian; 
ngược lại hãy sống chung VỚI họ một cach tử tế bởi vì nếu các người 
ghét họ thì có lẽ các người ghét một (sinh) vật mà Allah đã ban 
nhiểu cái tốt lành. 

80 



A\ 



Sũrah 4. An-Nisã’ Juzu 4 

20. - Và nêu các người muôn lấy người vợ sau thay cho người vợ 
trước và các người đã tặng mỗi bà một đóng vàng (làm quà cưới) thì 
các người không được phép lấy lại một tí nào cả. Phải chăng các 
người muôn lây lại của cải bằng cách vu oan hoặc làm nên tội công 
khai? 

21. - Làm sao các người có thể (nhắm mắt) lây lại của cải đó trong 
lúc các người đã ăn nằm với nhau và họ đã nhận từ các người một 
lời giao ước long trọng (khi thành hôn)? 

22. - Và chớ cưới phụ nữ nào mà người cha của các người đã cưới 
làm vợ ngoại trừ trường hợp đã lỡ xảy ra (trong quá khứ) bởi vì đó là 
một điêu ô-nhục và là một tập tục đáng ghê tởm. 

23. - Câm các người (lấy làm vợ các phụ nữ sau đây:) mẹ, con gái, 
chi (em) ruột, cô, dì, cháu (gọi bằng bác hay chú, hay ông), mẹ nuôi, 
chị (em) nuôi cùng bú một vú, mẹ vợ, con ghẻ dưới quyền giám hộ 
của các người và là con gái của người vợ mà các người đã ăn nằm; 
nhưng nêu con ghẻ đó là con gái của người vợ mà các người chưa ăn 
năm thì các người không có tội nếu lấy chúng; con dâu (vợ của con 
ruột); (câm lây) hai chị em ruột cùng một lúc ngoại trừ trường hợp 
đã lỡ xảy ra (trong quá khứ). Quả thật, Allah Hăng Tha thứ, Rất mực 
Khoan dung. 
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Surah 4. An-Nisa’ Juzu 5 

24. - Và (cấm các người lấy) các phụ nữ đã có chồng ngoại trừ 
(những nữ tù binh) nằm trong tay của các người. Đó là lệnh (cấm) 
của Allah đối với các người. Ngoại trừ những người phụ nữ vừa kể, 
các phụ nữ khác đều hợp pháp cho các người (để lấy làm vợ) miễn 
sao các người kiếm vợ bằng cách dùng tài sản của các người để cưới 
hỏi đàng hoàng chứ không được gian dâm (hay ngoại tình). Bởi việc 
các người hưởng lạc từ họ, hãy tặng họ phần tiền cưới (Mahr) bắt 
buộc của họ. Nhưng nếu sau khi lễ vật (Mahr) đã được qui định, các 
người thỏa thuận (thay đổi nó) thì các người sẽ không có tội. Quả 
thật, Allah rất Biết, rất Sáng suốt. 

25. - Và ai trong các người không có phương tiện cưới hỏi các nữ tín 
đồ tự do (không phải là nữ nô-lệ) thì hãy cưới các cô gái nô-lệ có 
đức tin nằm trong tay của các người, bởi vì Allah biết rõ đức tin của 
các người: các người thuộc chung một cộng đồng (Muslim). Do đó, 
hãy cưới các cô ây với sự châp thuận của chủ nhân của họ và tặng 
họ phần lễ vật (Mahr) của họ một cách biết điều xem họ như phụ nữ 
được cưới hỏi đàng hoàng chứ không như đàn bà ngoại tình cũng 
không như tình nhân vụng trộm; bởi thế khi họ đã thành vợ (chồng), 
nêu họ phạm tội thông gian thì hình phạt dùng xử lý họ chỉ bằng 
phân nửa hình phạt dung xử lý các phụ nữ tự do. Điều kiện (cho 
phép) này là dành cho ai trong các người sợ phạm tội (ngoại tình 
nếu không lập gia đình). Và (hãy biết rằng) hãm mình khắc kỷ tốt 
hơn cho các người. Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

26. - Allah muốn trình bày rõ cho các người lề lối xử thế của những 
người (đạo đức) trước các người hầu hướng dẫn và tha thứ cho các 
người bởi vì Allah Rât mực Hiểu Biết, Rất mực Sáng suốt. 
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Sũrah 4. An-Nisã’ Juzu 5 

27. - Và Allah muôn quay lại tha thứ cho các người nhưng những kẻ 
làm theo dục vọng muôn cho các người sa ngã dữ dội. 

28. - Allah muôn làm nhẹ gánh nặng (tội lỗi) cho các người bởi vì 
con người được tạo ra vốn yếu đuối (dễ sa vào vòng tình ái vụng 
trộm). 

29. - Hỡi những ai có niềm tin! Chớ ăn không tài sản của các người 
lẫn nhau bằng sự gian lận trừ phi do sự đồng ý mua bán giữa các 
người với nhau; va chớ tự hủy (hoặc giết hại lẫn nhau). Quả thật, 
Allah Hằng Khoan dung cho cac người. 

30. - Và ai làm điều đó với hận thù và bất công, thì sẽ sớm bị TA 
(Allah) ném vào Lửa (của Hỏa ngục), và việc (trừng phạt) đó rất dễ 
đối VỚI Allah. 

31. - Nếu các người tránh được những (tội) lớn mà các người được 
lệnh cấm, TA sẽ xoá đi khỏi các người những điều tội lỗi (nhỏ) và 
đưa các người vào (Thiên đàng) bằng lối vào hết sức vinh dự. 

32. - Và chớ ham muốn những thứ mà Allah dùng để ưu đãi người 
này hơn người nọ. Đàn ông hưởng phần (kết qua) mà họ đã laếm 
được và đàn bà hưởng phần (kết quả) mằ họ đã kiếm được; và hãy 
cầu xin Allah về thiên lộc của Ngài bởi vì Allah Hằng Biết hết mọi 
việc. 

33. - Và TA đã chỉ định cho từng người ai là người thừa kế hưởng gia 
tài của cha mẹ hay thân thuộc để lại. Và đôi với những người (Di-cư 
từ Makkah) mà các người đã nắm tay thề thốt với nhau, hãy cho họ 
phân qui định của họ bdi vì Allah làm chứng cho tất cả mọi việc. 
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Sũrah 4. An-Nisã’ Juzu 5 

34. - Người đàn ông là trụ cột (của gia đình) trên đàn bà bởi vì Allah 
ban cho người nàỵ sức lực hơn người kia và bởi vì họ chi dùng tài 
sản của họ vào việc cấp dưỡng gia đình. Do đó, người đàn bà đức 
hạnh nên phục tùng chồng và trông coi (nhà cửa) trong lúc chồng 
vắng mặt với sự giúp đỡ và trông chừng của Allah; và đối với các ba 
(vợ) mà các người sợ họ thất tiết và bướng bỉnh, (trước hết) hãy 
cảnh cáo họ, (kế đó) từ chôi ăn nằm với họ, và (cuối cùng) đánh họ 
(nhẹ tay); bởi thế, nêu họ chịu nghe theo các người thì chớ kiếm 
chuyện (rầy rà) với họ bởi vì Allah Rất Tối Cao, Rat Vĩ Đại. 

35. - Và nếu các người sợ hai (vợ chồng) thôi nhau, hãy mời một vị 
trọng tài của gia đình bên chồng và một vị ưọng tài của gia đình bên 
vợ đên hòa giải. Nếu hai đằng muốn hòa thuận, thì Allah sẽ giải hòa 
hai người trở lại bởi vì Allah Biết hết và rất Quen thuộc với mọi 
việc. 

36. - Hãy thờ phụng Allah và tuyệt đốì chớ tổ hợp bất cứ cái gì (ai) 
vớj Ngài, và hãy ăn ở tử tế với cha mẹ, và bà con ruột thịt, và trẻ 
mồ côi,^và người thiếu thốn, và (đối xử tử tế) với xóm giềng gần và 
xóm giềng xa, và với bạn bè bên cạnh và với người lỡ đường xa, và 
với (tù binh) nằm trong tay của các người bởi vì quả thạt AỈlah 
không yêu thương những kẻ tự phụ, khoe khoang: 

37. - Những ai hà tiện và xúi giục thiên hạ hà tiện (như mình) và 
giấu giêm thiên lộc mà Allah đã ban cho họ; và TA đã chuẩn bị cho 
những kẻ không có đức tin một sự trừng phạt nhục nhã. 
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Surah 4. An-Nisã’ Juzu 5 

38. - Và những ai tiêu dùng tài sản của họ phô trương cho thiên hạ 
thây chứ không tin tưởng nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng; 
và ai kết bạn với Shaytãn thì đó là một người bạn xấu nhất! 

39. - Và họ có điều chi thiệt thòi nếu họ tin tưởng nơi Allah và tin 
nơi Ngày (Phán xử) Cuối cùng và tiêu dùng (thiên lộc) mà Allah đã 
ban cho họ (để làm việc thiện)? Và Allah biết họ rất rõ. 

40. - Quả thật, Allah không hề làm một điều bất công nào dù có nhỏ 
băng hạt cải đi nữa. Và nêu có một điều phúc lành nào, Ngài sẽ 
nhân nó lên gắp đôi (cho họ) và ban cho từ Ngài một phần thưởng 
rất lớn. 

41. - Thế sự việc sẽ ra sao khi TA đưa ra từ mỗi cộng đồng một nhân 
chứng và TA sẽ đưa Ngươi (hỡi Muhammad!) ra làm một Nhân 
chứng đối chất với đám người (không có đức tin) này? 

42. - Vào Ngày (Phán xử) đó những ai không có đức tin và bất tuân 
Sứ giả (của Allah) sẽ ao ước cho mặt đât được lâp bằng bên trên họ 
bởi vì họ sẽ không thể giâu giếm khỏi Allah một câu chuyện (gian 
dối) nào. 

43. - Hỡi những ai có niềm tin! Chớ đến gần việc lễ nguyện Salãh 
khi các người bị choáng váng (say rượu) trừ phi (tỉnh táo trở lại và) 
biết điều các người đang nói ra; cũng chớ (dâng lễ) trong tình trạng 
dơ bân ngoại trừ trường hợp các người đang trên đường đi xa (ngang 
qua một thánh đường), trừ phi các người tắm rửa sạch sẽ; và nếu các 
người bị bệnh hoặc đang trên đường đi xa hoặc ai trong các người từ 
nhà vệ sinh đi ra hoặc các người đã chung đụng (ăn nằm) với vợ 
nhưng không tìm ra nước (để hoàn tất nghi thức tẩy sạch), thì hãy 
đên chô đât (hay cát) sạch, dùng nó lau mặt và hai cánh tay của các 
người (theo thủ tục tẩy sạch 'Tayammum') bởi vì quả thật Allah Độ- 
lượng Tha-thứ (cho các người). 

44. - Há Ngươi (Muhammad!) không lưu ý đến những kẻ đã được 
ban cho một phân của Kinh sách, chúng đã mua lấy sự lầm lạc và 
muốn các người sẽ lạc đạo (như chúng)? 
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Sũrah 4. An-Nisa Juzu 5 

45-- Nhưng Allah biêt rõ kẻ thù của các người và Allah đủ sức làm 
mọt Vị Che-chơ và Allah đủ sức làm một Đấng Giúp-đỡ (các người 
chông lại chúng). 

46 - Trong số những ai là người Do thái, có một số đã cố ý làm sai 
lẹch y nghĩa cua những lời nói. Chúng nói: “Sami'fĩã wa 'asaynã 
(Chúng tôi nghe nhưng không vâng lời), và nói: “Isma' ghayra 
musma'in” (Hãy nghe nhưng nghe khac đi) và nói: “Rã'ină” van lưỡi 
cua chúng đê nhạo báng tôn giáo (Islãm); nhưng nếu chúng nói: 
“SamVnã wa ata'nã” và “Ismà” và “Uniurnă’' thì tốt cho chúng hơn 
và thăng thắn hơn. Nhưng Allah nguyền rủa chúng vì tội xúc phạm 
của chúng. Bởi thế, chỉ mọt số ít bọn chúng tin tưởng mà thôi. 

47,- Hỡi những ai đã được ban cho Kinh sách! Hãy tin tưởng nơi 
điêu (mặc khải) mà TA đã ban xuống (cho Muhammad) xác nhận lại 
điều (mặc khải) đang nằm (trong tay của) các người trước khi TA 
thay đoi^bộ mặt của các người và quay chúng (bộ mặt) ra sau lưng 
vạ nguyền rủa chúng giống như việc TA đã nguyền rủa những kẻ đa 
vi phạm (giới cấm của) Ngày Thứ bảy (Sabbath) bởi vì Mệnh lệnh 
của Allah phải được thi hành. 

48 - Quả thật, Allah không tha thứ tội tổ hợp những thần linh cùng 
vơi Ngài nhưng tha thứ (tội) nào khác với (tội) đo cho người nào 
Ngài muốn; và ai tổ hợp những thần linh với Alíah thì chắc chắn đa 
tự chuốc lấy một tội rất lớn. 

49, - Há Ngươi (Muhammad!) không lưu ý đến những kẻ đã tự cho 
mình trong sạch hơn người hay sao? Không, chỉ Allah mới tẩy sạch 
được người nào Ngài muôn và chúng sẽ không bị xử lý bất công một 
tí nào. 

50. - Hãy xem! Chúng đã đặt điều nói dôi rồi đổ thừa cho Allah như 
the nào! Bởi thế, việc đó đủ là một tội công khai rồi. 

51;' Há Ngươi (Sứ giả!) không lưu ý đến những kẻ đã được ban cho 
một phạn Kinh sách? Chúng tin tưởng nơi pháp thuật ựibt) và Tà- 
thần (Tãghũt) và chúng nói với những kẻ khong có đức tin rằng họ là 
những người được hướng dẫn đúng đường hơn là những người 
(Muslim) có đức tin. 
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52- Họ là những kẻ đã bị Allah nguyền rủa; và ai đã bị Allah 
nguyền rủa thì Ngươi sẽ không bao giờ tìm được cho y một người 
giúp đỡ nào. 

53. - Phải chăng chúng có một phần vương quyền? Nếu quả thật như 
thế thì chúng sẽ không bao giờ cho người ta một tí nào ca. 

54. - Hoặc phải chăng chúng ganh tị với người ta về Đặc ân mà 
Allah đã ban cho họ? Nhưng chắc chắn TA đã ban cho dòng dõi của 
Ibrãhĩm Kinh sách và Lẽ đúng đắn khôn ngoan và ban cho họ một 
vương quốc rộng lớn. 

55. - Nhưng trong chúng (người Do thái và tín đồ Thiên Chúa giáo), 
có người tin tưởng nơi Người (Muhammad) và có người quay mặt 
lánh xa Người; và Hỏa ngục có đủ lửa ngọn (để đốt chúng). 

56. - Quả thật, những ai phủ nhận các Lời mặc khải của TA sẽ sớm bị 
TA ném vào Lửa (của Hỏa ngục); mỗi lần lớp da của chúng bị 
nướng chín, TA cho thay lớp da mới để chúng tiếp tục nếm Hình 
phạt (của Lửa). Quả thật, Allah Toàn Năng, Rất mực Sáng suốt. 

57. - Ngược lại, những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ sớm 
được TA cho vào những Ngôi-vườn (Thiên đàng) bên dưới có các 
dòng sông chảy để ở trong đó suốt đời; trong đó họ sẽ có những 
người bạn đời trong sạch; và TA sẽ đưa họ đến nghỉ ngơi dưới tàn 
cay mát rượi. 

58. - Quả thật, Allah ra lệnh cho các người phải giao hoàn tín vật 
(amãnah) về lại cho chủ nhân của nó và khi các người xét xử người 
ta, hãy xét xử với sự công bằng. Quả thật, tuyệt hảo thay điều mà 
Allah dùng để khuyên dạy các người. Quả thật, Allah là Đấng Hằng 
Nghe và là Đấng Hằng Thấy (mọi việc). 

59- Hỡi những ai có đức tin! Hãy tuân mệnh Allah và tuân lệnh Sứ 
giả (của Allah) và (tuân theo) những (viên chức) có thẩm quyền 
trong các người. Nhưng nếu các người bất đồng ý kiến về đieu gì, 
hãy quay vê tham khảo Allah và Sứ giả (của Allah)1 nếu các người 
tin tưởng nơi Allah và nơi Ngày (Phán xử) Cuối Cùng. Đó là lối giải 
thích tôt nhất và đúng đắn nhât. 

1 Qur’an của Allah và Hadĩth (hay Sunna) của Rasul Allah (Thiên sứ). 
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Sũrah 4. An-Nisã’ Juzu 5 

60. - Há Ngươi (Muhammad!) không lưu ý đến những kẻ đã xác 
nhận việc chúng tin nơi điều (mặc khải) đã được ban xuống cho 
Ngươi và nơi điều đã được ban xuống (vào thời) trước Ngươi hay 
sao? Chúng muốn nhờ Tà-thần (Tãghũt) xét xử công việc của chúng 
trong lúc chúng được lệnh phai tẩy chay (Tà thin). Và Shaytan 
muốn dắt chúng lạc đạo rất xa. 

61. - Và khi có lời nhắc chúng: “Hãy đến (nghe) điều Mặc khải do 
Allah ban xuông và đến gặp Sứ giả (của Allah), Ngươi thấy những 

tên đạo đức giả quay mặt lanh xa Ngươi, dang ra thật xa. 

62. - Thế thì sự việc sẽ ra sao khi chúng gặp phải tai họa do hậu quả 
của những việc (tội lỗi) mà bàn tay của chúng đã gởi đi trước cho 
chúng? Rồi chúng đến gặp Ngươi thề thốt nhân danh Allah nói: 
“Quả thật, chúng tôi chỉ muốn điều lành và sự hòa thuận mà thôi.” 

63. - Chúng là những kẻ mà Allah biết rõ những điều (thôi nát) nằm 
trong lòng của chúng. Bởi thế, hãy lánh xa chúng, nhưng hãy cảnh 
cáo chúng và nói với chúng lời lẽ thâm thìa vào tim gan của chúng. 

64. - Và TẠ cử một Sứ giả đến chỉ là để cho (dân chúng) tuân theo 
với sự chấp thuận của Allah. Nhưng nếu trường hợp chung làm hại 
tâm hồn của chúng, rồi đến gặp Ngươi để nhờ Ngươi xin Allah tha 
thứ và Sứ giả (của Allah) xin Allah tha thứ cho chúng, thì chúng sẽ 
thây Allah Hăng Quay lại Tha thứ, Rất mực Khoan dung (đối với 
bầy tôi của Ngài). 

65. - Nhưng không, nhân danh Rabb của Ngươi, chúng chỉ thật lòng 
tin tưởng khi nào chúng đến yêu cầu Ngươi đứng ra phân xử về điều 
chúng đang tranh chấp rồi chúng cảm thấy không uất ức trong lòng 
về quyêt định mà Ngươi đã đưa ra và chúng hoàn toàn qui phục. 
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Sũrah 4. An-Nisã’ Juzu 5 

66, - Và nêu TA ra lệnh cho chúng, “Hãy hy sinh tính mạng hoặc bỏ 
nhà cửa ra đi (chinh chiến,”) thì chỉ một số ít trong bọn chúng làm 
theo; và nếu chúng làm theo điều yêu cầu thì chắc chắn điều đó tốt 
và vững chắc hơn (về đức tin); 

67, - Và trong trường hợp đó TA sẽ tự tay ban cho chúng một phần 
thưởng rất lớn. 

68, - Và chắc chắn TA sẽ hướng dẫn chúng theo đúng Chính đạo. 

69, - Và ai vâng lệnh Allah và Sứ giả (của Allah) thì sẽ là cùng hội 
cùng thuyên với những người đã được Allah ban cho Ân huệ trong 
hàng ngũ của các Nabi, và của các người yêu chuộng sự Thật, và 
của các anh hùng tử đạo và của các người hiền lương. Thật tuyệt 
hảo thay hội đoàn gồm các vị đó! 

70, - Đó là Thiên ân của Allah. Và Allah biêt đủ hết mọi việc. 

71, - Hỡi những ai có niềm tin! Hãy đề cao cảnh giác và chuẩn bị 
cẩn thận khi các người xuất quân ra trận từng nhóm hay toàn đội. 

72-; Và quả thật, trong các người, có người chậm trễ đằng sau (khi 
xuât quân). Bởi thế, nếu chẳng may các người gặp hoạn nạn, thì hắn 
nói ngay: “Chắc chắn Allah đã đặc ân cho tôi khi tôi không có măt 
với họ.” 6 

73. - Ngược lại, nếu các người gặp điều may mắn do Allah ban cấp 
thì chăc chăn hắn sẽ nói ra điều làm như giữa các người và hắn 
chang có một chút quan hệ tình cảm nào ca. Hắn nói: “Thật đáng 
hcc! Phải chi tôi có mặt với họ thì tôi sẽ chiến thắng vẻ vang.” 

74. - Bởi thế, hãy để cho những ai bán đời sống trần tục này đổi lấy 
ĐỜI sau, chicn đâu cho Chính nghĩa của Allah. Và ai chiên đấu cho 
Chính nghĩa của Allah, dù bị giết hay chiến thắng, thì sẽ sớm được 
TA ban cho một phần thưởng rat lớn. 
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Surah 4. An-Nisã’ Juzu 5 

75.- Và điều gì cản các người không đi chiến đấu cho Chính nghĩa 
củaAỊlah để bênh vực cho những người đàn ông, đàn bà và trẻ thơ 
cô thế bị áp bức, cho những người đa cầu nguyẹn, thưa: “Lạy Rabb 
chúng tôi! Xin Ngài cứu chúng tôi ra khỏi thị trân này, dân cư của 
nó là những^ kẻ áp bức bất công và xin Ngài dựng lên một Người 
bảo-hộ để bảo vệ và một Vị cứu tinh để giúp đỡ chung tôi!” 

16.- Những ai có đức tin thì chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah; 
ngựợc lại, những ai phủ nhận đức tin thì chiến đâu cho Tà-thần 
(Tãghũt); bởi thế, hãy chiến đấu chống bạn bè của Shaytãn bởi vì 
quả thật, mưu kế của Shaytãn yếu kém. 

77. - Há Ngươi không lưu ý đến những kẻ đã được bảo hãy ngưng tay 
chiên đâu và dâng lễ nguyện Salãh một cách chu đáo và đóng 
Zakãh ? Nhưng sau đó khi lệnh chiến đâu được truyền xuống cho 
chúng thì này! Một thành phần của bọn chúng sỢ người ta như sợ 
Allah hoặc sợ dữ hơn nữa. Chúng than: “Lạy Rabb chúng tôi! Tại 
sao Ngài băt chúng tôi đi chiến đâu? Sao Ngài không buông tha cho 
chúng tôi sống đến lúc mãn hạn sắp tới?” Hay bảo chúng: “Đời sống 
trần gian này ngắn ngủi trong lúc đời sống Ngày sau tốt hơn cho 
người ngay chính sợ Allah và các người sẽ không bị đối xử bất công 
một tí nào. 

78. - ‘Bât cứ nơi nào các người ở, cái chết sẽ đến bắt các người dù 
có ở trong các thành lũy kiên cố đi nữa!” Và khi gặp một điều lành, 
chúng nói: “Điều (lành) này do Allah ban cho.” Ngược lại, khi gặp 
đieu chăng lành, chúng nói: “Điều (dữ) này do Ngươi (Muhammad) 
gây ra.” Hãy bảo chúng: “Mọi chuyện đều do Allah (quyết định) 
cả,” thế đám người này gặp điều gì vậy? Hầu như chúng không hiểu 
bất cứ câu chuyện gì! 

79- (Này hỡi người!) Nếu ngươi gặp điều lành thì đó là do Allah 
ban cho. Ngược lại, nếu ngươi gặp điều dữ thì đó là tự mình làm ra. 
Và TA chỉ cử Ngươi (Muhammad!) làm một Sứ giả (đế mang Thông 
điệp) đên cho nhân loại. Và Allah đủ làm một Nhân chứng. 
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Surah 4. An-Nisa’ Juzu 5 

80,- Ai vâng lời Sứ giả (của Allah) thì là tuân mệnh Allah. Và ai 
(bât tuân) quay bỏ đi, thì TA không phái Ngươi (Muhammad) đến để 
canh gác chúng. 

81- Và chúng nói: “Vâng lời” nhưng khi đi khuất mặt Ngươi, một 
thành phân trong bọn chúng ban đêm bàn tính làm điều khác với 
điêu mà Ngươi đã nói với chúng. Allah cho ghi chép điều chúng âm 
mưu ban đêm. Bởi thế, hãy lánh xa chúng và hãy phó thác cho Allah 
và Allah đủ làm một Đâng Thọ Lãnh (sắp đặt công việc được giao 
phó). 

82, - Tại sao chúng không chịu nghiền ngẫm về (Kinh) Qur'ãríl Nếu 
là từ một Đấng nào khác Allah thì chắc chắn chúng sẽ tìm thấy 
trong đó nhiều mâu thuẫn. 

83, - Và khi thầy có tin tức liên hệ đến nền an-ninh công cộng hoặc 
có điều gì sợ sệt chúng phổ biến nó ra ngoài. Nếu chúng báo cáo nó 
lên Sứ giả (của Allah) hoặc lên giới chức có thẩm quyền, thì những 
người có khả năng sẽ điều nghiên và biết tin tức đó từ đâu đến. Và 
nếu Allah không nhân từ và khoan dung thì tất cả các người, ngoại 
trừ một sô ít, đã theo Shaytãn rồi. 

84, - Bởi thế, hãy chiến đâu cho Chính nghĩa của Allah. Ngươi chỉ 
chịu trách nhiệm cho bản thân của Ngươi. Nhưng hãy động viên tinh 
thần của những người có đức tin. Có lẽ Allah sẽ chặn đứng sức 
mạnh của những kẻ ngoại đạo bởi vì Allah mạnh hơn tất cả về sức 
lực và về sự trừng phạt. 

85, - Ai can thiệp bằng một sự can thiệp tốt thì sẽ có phần trong đó; 
ngược lại ai can thiệp bằng một sự can thiệp tội lỗi thì sẽ chịu trách 
nhiệm trong đó. Bởi vì Allah là Đấng Giám Sát tất cả mọi việc. 

86, - Và khi các người được chào hỏi lịch thiệp, hãy đáp lại bằng lời 
chào tốt hơn hoặc ít ra bằng lời chào tương tự. Bởi vì quả thật, Allah 
là Đấng tính sổ tất cả các vấn đề. 
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Sũrah 4. An-Nisã’ Juzu 5 

87. - Allah! Không có Thượng Đế nào khác, duy chỉ Ngài (là Thượng 
Đế). Ngài sẽ tập trung các người trở lại vào Ngày Phục sinh mà 
không có gì phải ngờ vực cả. Và ai thật hơn Allah về Lời tuyên bô"? 

88. - Tại sao các người chia rẽ nhau thành hai nhóm chỉ vì (vân đề 
của) những tên đạo đức giả trong lúc Allah lật đổ chúng vì những 
điều (gian ác) mà chúng đã gây ra? Phải chăng các người muôn 
hướng dẫn những kẻ mà Allah đánh lạc hướng hay sao? Và ai mà 
Allah đánh lạc hướng thì Ngươi sẽ không bao giờ tìm được cho y 
một con đường (ngay chính). 

89. - Chúng chỉ mong cho các người phủ nhận đức tin giống như việc 
chúng phủ nhận đức tin để cho đôi bên bằng nhau. Bởi thế, chớ nhận 
ai trong bọn chúng làm người đỡ đầu ngoại trừ trường hợp vì chính 
nghĩa của Allah mà chúng di cư (đến Madĩnah với các người). 
Nhưng nêu chúng bội giáo, hãy bắt và giết chúng nơi nào các người 
tìm ra chúng. Và chớ nhận ai trong bọn chúng làm người đỡ đầu hay 
giúp đỡ. 

90. - Ngọai trừ những ai gia nhập nhóm (đồng minh) mà các người đã 
ký một hiệp ước (hoà bình) với họ hoặc những ai đến gặp các người 
với thiện tâm muốn cầu hoà hoặc không chiến tranh với người dân 
ngoại đạo của chúng. Và nếu Allah muốn, Ngài sẽ thừa sức làm cho 
chúng có ưu thế hơn các người. Nhưng nếu chúng rút lui xa các 
người, không đánh các người và đề nghị hoà bình với các người thì 
Allah sẽ không cho các người lý do nào để (chiến tranh) chống lại 
chúng. 

91. - Các người sẽ thây có những người khác (bọn chúng) muôn được 
sông yên on với các người và với người dân ngoại đạo của họ nữa. 
Nhưng mỗi lân bị lôi cuốn vào vòng thù nghịch, họ liền bội ước. Bởi 
thê, nêu họ không chịu rút lui xa các người, không đưa ra đề nghị 
hòa bình cũng không chịu ngưng chiến thì hãy bắt và giết họ nơi nào 
các người tìm ra họ. Trường hợp của những người này, TA ban cho 
các người thẩm quyền trừng phạt họ. 
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Surah 4. An-Nisa’ Juzu 5 

92. - Một người có đức tin không được giết hại một người có đức tin 
khác trừ phi vì lầm lỗi. Và người nào vì lỗi lầm đã giết một người có 
đức tin thì phải phóng thích một người nô-lệ có đức tin và bồi thường 
nhân mạng cho gia đình người chết trừ phi vì nhân đạo họ từ chổi 
nhận tiền bồi thường đó. Nhưng nếu người chết thuộc đám dân đang 
thù nghịch vđi các người và y là một người có đức tin thì việc phóng 
thích một người nô-lệ có đức tin là đủ. Nhưng nếu nạn nhân là người 
thuộc đám dân mà các người đã ký một hiệp ước (hòa bình) với họ 
thì phải ưả cho gia đình của nạn nhân tiền bồi thường nhân mạng 
cùng với việc phóng thích một người nô lệ có đức tin. Đốì với phạm 
nhân nào không có phương tiện để bồi thường thì phải nhịn chay 
'Siyãm' hai tháng liên tục như là một phương cách tạ tội do Allah 
truyền xuống bởi vì Allah Hằng Biết, Rất mực Sáng suốt. 

93. - Và ai cố tình giết một người có đức tin thì sẽ bị phạt Hỏa ngục 
nơi mà hắn sẽ vào ở suốt đời trong đó. Và Allah sẽ giận dữ hắn, và 
nguyền rủa hắn và chuẩn bị cho hắn một sự trừng phạt khủng khiếp. 

94. - Hỡi những ai có đức tin! Khi các người ra đi chiến đấu cho 
Chính nghĩa của Allah, hãy cân nhắc sự việc cho kỹ và chớ đáp lại 
bất cứ ai chào các người bằng lời này: “Anh không là một người có 
đức tin”; chỉ mong tìm lợi lộc của đời sống trần gian này. Ngược lại, 
Allah có vô số chiến lợi phẩm nơi Ngài cho các người. (Nên nhớ 
rằng) trước đây các người lâm vào hoàn cảnh đúng như thế, rồi 
Allah đã đặc ân cho các người; bởi thế, hãy cân nhắc cho kỹ (trước 
khi ra quân) bởi vì Allah Hằng Am tường mọi việc các người làm. 
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Surah 4. An-Nisã’ Juzu 5 

95. - Trong số những người có đức tin, ngoại trừ các phế binh, thì 
người ở lại nhà không ngang bằng với người ra đi chiến đấu cho 
Chính nghĩa của Allah, hy sinh cả tài sản lẫn sinh mạng của họ. 
Allah đặc ân cấp bậc cao cho những người hy sinh tài sản lẫn sinh 
mạng của họ để thánh chiến (cho Allah) hơn những người ở lại nhà 
dẫu rằng Aỉỉah hứa ban điều tốt cho tất cả (những ai có đức tin). Và 
Allah ban đặc ân cho những ai tòng quân thánh chiến hơn những 
người ở lại nhà bằng một phần thưởng rất lớn; 

96. - Cấp bậc cao từ Ngài, cùng với sự Tha thứ và sự Khoan dung 
(của Ngài). Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

97. - Quả thật, những ai mà Thiên thần bắt hồn cho chết trong lúc họ 
tự làm hại bản thân mình thì (Thiên thần) sẽ bảo: “Đâu là điều kiện 
của các ngươi?” Họ đáp: “Chúng tôi cô thế và bị áp bức trên mặt 
đât.” (Thiên thần) bảo: “Thế đất đai của Allah không đủ rộng để 
cho các ngươi di cư (đi lánh nạn) hay sao?” Đối với những người như 
thế, nhà ở của họ là Hỏa ngục, một nơi đến cuối cùng rất xấu xa! 

98. - Ngọai trừ đàn ông, đàn bà và ưẻ thơ thật sự yếu đuối và cô thế 
không có phương tiện (để di cư) cũng không được ai dẫn đường đi 
lánh nạn: 

99. - Thì đối với những người này, may ra Allah sẽ tha thứ cho họ bởi 
vì Allah Hằng Lượng thứ, Rất mực Khoan dung. 

100. - Và ai di-cư vì Chính Nghĩa của Allah thì sẽ tìm thây trên trái 
đất có nhiều chỗ tị nạn, bao la. Và ai vì Allah và Sứ giả của Ngài 
mà bỏ nhà cửa ra đi tị nạn rồi chết nửa đường thì chắc chắn Allah sẽ 
chịu trách nhiệm về việc tưởng thưởng họ bởi vì Allah Hằng Tha 
thứ, Rất mực Khoan dung. 

101. - Và khi di chuyển xa ưên trái đất, các người không mắc tội nếu 
rút ngắn việc dâng lễ Salăh vì sợ những kẻ không có đức tin có thể 
tấn công các người và quả thật những kẻ không có đức tin là kẻ thù 
công khai của các người. 
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Sũrah 4. An-Nisã’ Juzu 5 

102. - Và khi Ngươi (Muhammad) ở cùng với họ (Muslim), Ngươi 
hãy đứng chủ lễ để hướng dẫn họ, và để cho một thành phần của họ 
cùng đứng dâng lễ với Ngươi mang theo vũ khí của họ. Bởi thế, khi 
họ đã lễ xong, để họ rút lui về đằng sau (giữ an ninh) và để cho số 
người còn lại chưa lễ bước đến cùng dâng lễ với Ngươi; và dặn họ 
nên đề phòng và mang theo vũ khí cùng với họ. Những kẻ ngoại đạo 
chỉ mong chõ các người lơ là về vũ khí và hanh trang hầu thừa cơ 
đánh úp các người một trận. Các người không có tội nếu các người 
để vũ khí sang một bên (để đi dâng lễ) vì nước mưa làm cho bất tiện 
hay vì đau ốm. Tuy nhiên, nên đề phòng cẩn thận. Quả thật, Allah 
đã chuẩn bị cho những kẻ không có đức tin một sự trừng phạt nhục 
nhã. 

103. - Và khi các người đã hoàn tất cuộc lễ Salăh, hãy tưởng nhớ 
Allah (ở các tư thế) đứng, ngồi và nằm nghiêng một bên. Bởi thế, 
khi các người được an toàn (không còn sợ nguy hiểm nữa) hãy lễ 
nguyện binh thường trở lại bởi VI lễ nguyẹn Salãh được truyền 
xuống cho những người có đức tin (phải thi hành) vào những giờ 
giấc qui định. 

104. - Và chớ trì trệ trong việc đuổi bắt địch. Nếu các người đau đớn 
thì chúng cũng bị đau đớn như các người. Nhưng các người đặt hy 
vọng nơi Allah điều mà chúng không có niềm hy vọng nào. Và 
Allah Hằng Biết, Rất mực Sáng suốt. 

105. - Quả thật, TA (Allah) đã ban cho Ngươi (Muhammad) Kinh 
sách (Qur'ãn) bằng sự thật để Ngươi dùng xét xử giữa nhân loại về 
điêu mà Allah đã chỉ cho Ngươi thấy. Và chớ bênh vực cho những 
kẻ bội phản. 
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Sũrah 4. An-Nisă’ Juzu 5 

106. - Và Ngươi hãy cầu xin Allah tha thứ. Quả thật, Allah Hằng Tha 
thứ, Rất mực Khoan dung. 

107. - Và chớ bênh vực thay cho những kẻ đã phản bội bản thân (linh 
hồn) mình bởi vì quả thật Allah không yêu thương những kẻ phản 
bội, tội lỗi. 

108. - Chúng tìm cách trốn khỏi người ta, nhưng chúng không thể 
trôn thoát khỏi Allah đặng bởi vì Ngài có mặt với chúng khi chúng 
mưu định kế hoạch ban đêm bằng những lời nói mà Ngài không thể 
châp nhận. Và Allah là Đấng tóm thâu tất cả mọi điều chúng làm. 

109. - À này! Đây là những kẻ mà các người có thể bênh vực giùm 
cho ở đời này nhưtig ai có thể bênh vực giùm cho chúng trước Allah 
vào Ngày Phục sinh và ai là kẻ sẽ thụ lãnh việc làm (tội lỗi) của 
chúng? 

110. - Và ai làm điều tội lỗi hoặc làm hại bản thân mình rồi cầu xin 
Allah tha thứ thì sẽ thấy Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

111. - Và ai phạm tội thì chỉ bản thân y lãnh tội. Bởi vì Allah Biết 
hết, Rất mực Sáng suốt. 

112. - Và ai phạm lỗi hoặc phạm tội rồi đổ thừa cho một người vô tội 
thì chắc chắn sẽ mang vào mình tội vu cáo và tội lỗi hiển nhiên. 

113. - Và nếu Allah không đặc ân và khoan dung cho Ngươi (hỡi Sứ 
giả!) thì chắc chắn một nhóm của bọn chúng đã quyết định làm cho 
Ngươi lạc hướng nhưng chúng tự làm cho mình lạc hướng mà thôi. 
Và chúng không thể hại được Ngươi một tí nào cả bởi vì Allah đã 
ban cho Ngươi Kinh sách và lẽ sáng suốt khôn ngoan và dạy Ngươi 
điều mà Ngươi đã không từng biết trước đây. Và Đặc ân Allah ban 
cho Ngươi thật là vĩ đại. 
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Sũrah 4. An-Nisã’ Juzu 5 

114. - Đa sô những cuộc mật đàm của chúng không có điều gì tót cả 
trừ phi ai đó truyền lệnh thực thi việc bô" thí hoặc làm điều lành 
hoặc hòa giải giữa nhân loại (thì cuộc mật đàm ấy được cho phép). 
Và ai làm các điều đó chỉ mong làm cho Allah hài iòng thi chắc 
chắn sẽ được TA (Allah) ban cho một phần thưởng rất lớn. 

115. - Và ai còn tranh cãi và chông đôi Sứ giả (của Allah) sau khi 
Chỉ đạo hướng dân đã được trình bày rõ cho y và đi theo (con 
đường) khác với con đường của những người có đức tin, thì TA 
(Allah) sẽ bỏ mặc y đi theo cái mà y đã quay về và TA sẽ nướng y 
trong Hỏa ngục, một nơi đến cuối cùng rất xấu xa. 

116. - Quả thật, Allah không tha thứ việc tổ hợp (ai, cái gì) cùng với 
Ngài (Allah) nhưng tha thứ điều gì khác hơn điều đó cho người nào 
Ngài muốn. Và ai tổ hợp (ai, cái gì) cùng với Allah thì chắc chắn là 
lạc đạo, lạc rất xa. 

117. - Chúng (người ngoại đạo tại Makkah) chỉ cầu nguyện những nữ 
thần thay vì Ngài (Allah). Chúng không cầu nguyện ai khác ngoài 
tên Shaytãn phản nghịch! 

118. - Allah nguyền rủa nó (Shaytãn) bởi vì nó đã nói: “Tôi sẽ bắt đi 
từ bầy tôi của Ngài một phần qui định; 

119. - Và tôi sẽ dắt chúng đi lạc đạo, xúi giục chúng theo đuổi những 
thèm muôn sai lâm và ra lệnh cho chúng; bởi thế, chúng cắt tai gia 
súc; và tôi sẽ truyên lệnh cho chúng, bởi thế chúng thay đổi sự tạo 
hóa của Allah.” Và ai nhận Shaytãn làm kẻ đỡ đầu thay vì Allah thì 
chắc chắn sẽ hoàn toàn thua thiệt công khai. 

120. - Nó (Shaytãn) hứa với chúng, và xúi giục chúng thèm muôn 
điêu sai lâm và Shaytãn chỉ hứa với chúng điều gian dôi. 

121. - Chúng là những kẻ mà nhà ở sẽ là Hỏa ngục và sẽ không tìm 
được một lối thoát nào để thoát ra khỏi đó. 
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Surah 4. An-Nisã’ Juzu 5 

122. - Ngược lại, những ai có đức tin và làm việc thiện, TA (Allah) sẽ 
sớm chấp nhận họ vào các Ngôi-vườn (Thiên đàng) bên dưới có các 
dòng sông chảy để vào ở trong đó đời đời bởi vì Lời hứa của Allah 
là sự Thật. Và ai thật hơn Allah trong Lời hứa? 

123. - Không phải theo ước muốn của các ngươi cũng không phải 
theo mong muốn của Người dân Kinh sách (mà lời hứa của Allah sẽ 
thể hiện); ai làm nên tội thì sẽ lãnh đủ về tội đó; và ngoài Allah ra, 
y sẽ không tìm được một người đỡ đầu hay một vị cứu tinh nào giúp 
đỡ y được cả. 

124. - Và bất cứ ai làm điều thiện, dù là nam hay nữ, và là một người 
có đức tin thì sẽ vào Thiên đàng và sẽ không bị đối xử bất công một 
tí nào. 

125. - về tôn giáo, ai tốt hơn người dâng trọn bản thân mình cho 
Allah đông thời là một người làm tốt và theo tín ngưỡng của 
Ibrãhĩm, Hariĩf (tôn thờ chỉ riêng Allah)? Và Allah nhận Ibrãhĩm làm 
một người bạn tâm giao. 

126. - Nhưng mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là 
(tạo vật) của Allah cả. Và Allah là Đấng Tóm thâu hết tất cả mọi 
vật. 

127. - Họ hỏi Ngươi (Muhammad) về phụ nữ. Hãy bảo (họ): “Allah 
đã nghị định cho các ngươi về họ (phụ nữ) và các điều lệnh đã được 
đọc ra cho các ngươi trong Kinh sách liên quan đến các phụ nữ mồ 
côi mà các ngươi không chịu tặng phần (tiền cưới) bắt buộc đã được 
qui định cho họ nhưng lại muôn kết hôn với họ; và về các đứa bé cô 
thế (bị áp bức), thì các ngươi vì lẽ công bằng phải đứng ra bênh vực 
các đứa bé mô côi; và bất cứ việc tốt nào các ngươi làm Allah đều 
biết rõ cả. 
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Sũrah 4. An-Nisa’ Juzu 5 

128, - Và nếu người vỢ sợ người chồng đôi xử tàn tệ hoặc bỏ rơi, thì 
hai đằng không có tội nếu chịu hòa giải với nhau; và hoà giải luôn 
luôn là (một giải pháp) tốt. Nhưng lòng tham đã có sấn nơi bản thân 
của mỗi người. Tuy nhiên, nếu các ngươi làm tốt và sỢ Allah thì quả 
thật Allah Rất Am tường về những điều các ngươi đã từng làm. 

129, - Và không bao giờ các ngươi có thể đối xử công bằng với các 
bà vợ mặc dầu các ngươi rất muốn. Bởi thế, chớ hoàn toàn nghiêng 
hẳn (về một bà và bỏ rơi bà khác) như là phạt treo bà ta. Bởi thế, 
nếu các người giải hòa và sợ Allah thì (các người sẽ thấy) quả thật 
Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

130, - Và nếu hai vợ chồng nhất định thôi nhau thì Allah sẽ làm cho 
đôi bên giầu có với thiên lộc của Ngài. Và Allah Bao la, Rất mực 
Sáng suốt. 

131, - Và mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là của 
Allah cả. Và chắc chắn TA (Allah) đã ra lệnh cho những ai đã được 
ban cho Kinh sách trước các ngươi và cả các ngươi nữa (hỡi 
Muslim!) hãy sợ Allah (trong mọi giao dịch). Nhưng nếu các ngươi 
phủ nhận thì quả thật mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất 
đêu là của Allah cả. Và Allah Rất mực Giầu có, Rất đáng Ca tụng. 

132, - Và mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là của 
Allah cả. Và Allah đủ sức thọ lãnh và sắp xếp tất cả các công việc. 

133, - Hỡi nhân loại! Nếu (Allah) muốn, Ngài thừa sức tiêu diệt các 
người và mang một loại (tạo vật) khác đến thay thế các người. Bởi 
vì Allah thừa Quyền lực lam điếu đó. 

134, - Ai muôn phần thưởng của đời này thì Allah có với Ngài phần 
thưởng của đời này lẫn Đời sau. Và Allah Nghe và Thấy (hết mọi 
việc). 
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Surah 4. An-Nisa’ Juzu 5 

135. - Hỡi những ai có niềm tin! Hãy hiên ngang bênh vực nền công 
lý như là nhân chứng cho Allah dẫu điều đó có nghịch với bản thân 
của các người, nghịch với cha mẹ và bà con của các người, và dẫu 
cho y giâu hay nghèo thì Allah vẫn kế cận hai người đó (hơn các 
người). Bởi thê, chớ làm theo điều ham muốn của các người sợ rằng 
các người có thể lệch lạc. Nếu các người quay đi hoặc xa lánh (sự 
Thật) thì nên biết rằng Allah Rất Am tường điều mà các ngươi đã 
làm. 

136. - Hỡi những ai có niềm tin! Hãy tin tưởng nơi Allah và Sứ giả 
của Ngài và Kinh sách (Qur'ãn) mà Ngài đã ban xuống cho Sứ giả 
của Ngài và Kinh sách mà Ngài đã ban xuống trước đây. Và ai phủ 
nhận Allah và các Thiên thần của Ngài, và các Kinh sách của Ngài 
và các Sứ giả của Ngài và Ngày Phán xử Cuối cùng thì chắc chắn là 
lạc đạo, lạc rất xa. 

137. - Quả thật, những ai tin tưởng, rồi chối bỏ đức tin, rồi lại tin, rồi 
lại chối bỏ đức tin rồi càng ngoan cố không tin thì chắc chắn Allah 
sẽ không tha thứ cho họ cũng không hướng dẫn họ theo Chính đạo 
{Islãm). 

138. - Hãy báo tin cho những người đạo đức giả về một sự trừng phạt 
đau đớn đang chờ đợi chúng: 

139. - Những ai nhận những kẻ ngoại đạo làm người đỡ đầu thay vì 
những người có đức tin. Phải chăng họ muốn tìm quyền vinh nơi 
chúng? Bởi vì quả thật, mọi thứ quyền vinh đều là của Allah cả. 

140. - Và chắc chắn đã có lệnh truyền cho các ngươi (hỡi Muslim) 
trong Kinh sách rằng khi các ngươi nghe các Lời Mặc khải của 
Allah bị phủ nhận hay bị chế giễu, thì chớ ngồi chung với bọn chúng 
trừ phi chúng chuyển sang cầu chuyện khac; trong trường hợp đó, 
các ngươi sẽ như chúng. Quả thật, Allah sẽ tập trung tất cả những 
tên đạo đức giả và những kẻ không có đức tin vào trong Hỏa ngục. 

100 



eliạiýi. 

wề\ 
ệMị 
nn 

8 t§ S; 

'18 
i 

ỉ| 
/ơỊ«I 

5) 15 4ầ ^ảs=ĩỉ ^ 

Ịj) ù^-A^=s^ ù^ế== ùli 8^8 

Á\^?;Jj |lí^8jejfe 

\$í}^fjỊ->-ỳbỳ dji\ 3\fầl *^r^**1 

á^Ápấííư’Ặỉáu^=»y.ố-^' lÍỊ&ố 

jjíCỈ&tỆ)íLvi já i^ặcí® £ú'jirv4á“í tịịs 

'y^Ạy^' ÒJ 3 0-5 C.Ứ3' l-^3-==-' ^S'ỉ 

SljỆ&Jâái ^ẩ=4^4ji,yúẶo'^jẤỊế' 

ì*^^^ùỉíl>Q' óí ! ' -Ểjă' lioHèỄ^' 

ii''^i-9pJ^I\Ị!*jii\£* â~Ịjts ị^-l-í-LÌ 

;i^A^áí^5©t^prU^Jí' 

Ệ)ỌZ$==\Sắ\3é*úX&Kj j£p4 

ẾM,, 
m 
(W* 

8^vS 

m 
1® ' 

'ậểỉế, 

Wễ\ 
ỆỆ 

mặầ 
ỷẩầ 

W' 
g5f 

^ • \ 



Surah 4. An-Nisã’ Juzu 5 

141. - Những kẻ đang dòm ngó các ngươi. Bởi thế, khi Allah ban cho 
các ngươi một thắng lợi nào, chúng bảo (các ngươi): “Chúng tôi 
không vê phe của quí vị hay sao?” Và nếu những kẻ không có đức 
tin đạt một phần (thắng lợi) nào thì chúng bảo: “Há chúng tôi không 
năm ưu thê hơn quí vị và che chở quí vị khỏi tay của những người tin 
tưởng hay sao?” Nhưng Allah sẽ xét xử giữa các ngươi vào Ngày 
Phục sinh (để biêt ai là người chân thật và ai là kẻ gian dôi). Va 
không bao giờ Allah mở đường cho những kẻ không có đức tin thắng 
những người có đức tin. 

142. - Quả thật, những tên đạo đức giả tìm cách lừa dối Allah nhưng 
chính Ngài đã đánh lừa chúng (vào cạm bẫy của chúng). Và khi 
chúng đứng dậy để dâng lễ, chúng đứng lên một cách uể oải, chỉ 
muốn phô trương cho thiên hạ thây, và chỉ tưởng nhớ Allah chút ít 
thôi. 

143. - Chúng do dự giữa bên này và bên nọ, không dứt khoát theo 
phía bên nào. Và ai mà Allah đánh lạc hướng thì Ngươi sẽ không 
bao giờ tìm được cho y một con đường. 

144. - Hỡi những ai có đức tin! Chớ nhận những kẻ không có đức tin 
làm người đỡ đầu thay vì những người có đức tin. Phải chăng các 
ngươi muôn giao cho Allah một thẩm quyền để trừng phạt các ngươi 
hay sao? 

145. - Quả thật, những tên đạo đức giả sẽ ở tận đáy cùng của hố Lửa 
(Hỏa ngục) và Ngươi sẽ không tìm được cho chúng một vị cứu tinh 
nào. 

146. - Ngoại trừ những ai biết ăn năn hối cải và sửa mình và bám 
chăc vào Allah và dâng tôn giáo của họ hoàn toàn cho Allah thì sẽ 
được liệt vào hàng ngũ của những người có đức tin. Và Allah sẽ sớm 
ban cho những người có đức tin một phần thưởng vĩ đại. 

147. - Allah sẽ được lợi gì do việc trừng phạt các người nếu các 
người biet ơn và tin tưởng? Không, Allah Hằng Ghi công các người 
và Biết (hết mọi việc). 
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Sũrah 4. An-Nisa’ Juzu 6 

148. - Allah không thích việc mang lời lẽ xâu xa (tội lỗi) ra la lối 
giữa công chúng ngoại trừ trường hợp một người bị áp bức. Và Allah 
Hằng Nghe và Hằng Biết (mọi việc). 

149. - Nếu các người phô trương hay giấu giếm một việc làm tốt 
hoặc lượng thứ (cho người) một tội phạm thì (các người sẽ thấy) quả 
thật Allah Hằng Lượng thứ, Rất mực Quyền năng. 

150. - Quả thật, những ai phủ nhận Allah và các vị Sứ giả của Ngài 
và muôn phân cách Allah với các vị Sứ giả của Ngài và nói: “Chúng 
tôi tin một số (Sứ giả) và phủ nhận một sô" khác,” và muôn chọn một 
lối đi chính giữa cái đó. 

151. - Chúng là những kẻ không tin tưởng nơi sự Thật và TA (Allah) 
đã chuẩn bị cho những kẻ không có đức tin một sự ứừng phạt nhục 
nhã. 

152. - Ngược lại, những ai tin tưởng nơi Allah và các Sứ giả của Ngài 
và không kỳ thị phân biệt một vị (Sứ giả) nào của (Allah) thì TA 
(Allah) sẽ sớm ban cho họ phần thưởng của họ. Và Allah Hằng Tha 
thứ, Rất mực Khoan dung. 

153. - Người Dân Kinh sách yêu cầu Ngươi (Muhammad) mang từ 
trên trời xuống một Kinh sách cho họ. Nhưng chắc chắn họ đã yêu 
cầu Mũsa đưa ra một điều (Phép lạ) lớn hơn cái đó nữa, bởi lẽ họ đã 
bảo (Mũsa): “Hãy mang Allah đến cho chúng tôi thấy công khai,” 
thì liền đó lưỡi tầm sét (của Allah) đã đánh họ gục xuống bất tỉnh vì 
điều sai quây của họ; rồi sau đó họ còn mang con bò con (đúc) ra 
thờ sau khi đã chứng kiến những bằng chứng rõ rệt. Mặc dù thế TA 
(Allah) vân lượng thứ cho điều đó. Và TA đã ban cho Mủsa một 
thẩm quyền rõ rệt (của một Sứ giả của Allah). 

154. - Do lời giao ước của họ, TA (Allah) đã dựng ngọn núi (Tũr) cao 
khỏi đầu họ. Và (vào một dịp khác) TA (Allah) đã phán cho họ: 
“Hãy bước vào cửa mọp đầu thần phục, và (một lần nữa) TA 
(Allah) đã phán cho họ: “Chớ vi phạm lệnh cẩm vào Ngày Thứ Bảy 
(Sabbath) và TA (Allah) đã nhận từ họ một sự giao ước long trọng. 
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Sũrah 4. An-Nisa’ Juzu 6 

155. - Nhưng vì họ bội ước qua việc họ phủ nhận các Dấu hiệu của 
Allah, qua việc họ đã giết hại các Nabi (của Allah) không có lý do 
chính đáng; qua việc họ nói: “Quả tim của chúng tôi được bọc kín”- 
Không, Allah đã niêm kín tấm lòng của họ về tội không tin. Bởi thế, 
đức tin của họ rất mỏng manh. 

156. - Và vì họ phủ nhận đức tin và dùng lời lẽ nặng nề để vu-oan 
cho Maryanr, 

157. - Và vì họ đã nói: “Chúng tôi đã giết chết Masĩh 'ĩsa, con ữai 
của Maryam, tức Sứ giả của Allah;” và thực ra họ đã không giết 
chết Người (‘Isa) cũng không đóng đinh Người trên cây thánh giá 
mà là một sự kiện tương tự đã được trình bày qua cho họ. Và quả 
thật, những ai bất đồng ý-kiến về việc (sát hại ‘Isa)) hoàn toàn nghi 
ngờ về sự kiện đó; họ không hiểu biết chắc chắn việc đó, ngược lại 
chỉ nhắm mắt phỏng chừng mà thôi. Và chắc chắn họ đã không giết 
chết Người (Tsa). 

158. - Không, Allah đã đưa Người (‘Isa) lên cùng với Ngài. Bởi vì 
Allah Toàn Năng, Rất mực Sáng suốt. 

159. - Và chỉ Người dân Kinh sách tin tưởng nơi Người trước khi xảy 
ra cái chêt của Người (Tsa). Và vào Ngày Phục sinh, Người sẽ là 
nhân chứng đối Chat lại với họ (trước Allah). 

160. - Và vì những việc làm sai quây của người Do thái nên TA 
(Allah) đã cấm họ dùng một số thực phẩm tốt và sạch đã được châp 
thuận cho họ; và vì việc họ đã cản trở đa sô" nhân loại theo Con 
đường của Allah; 

161. - Và vì họ lây tiền lãi cho vay (Ribã) mà họ đã bị câm thu trước 
đó; và vì họ đã ăn cướg tài sản của thiên hạ một cách bất chính; cho 
nên TA (Allah) đã chuan bị sấn cho những kẻ không có đức tin trong 
bọn họ một sự trừng phạt đau đớn. 

162. - Tuy nhiên, những người nào của họ có một cơ sở hiểu biết 
vững chắc và có đức tin thì đều tin tưởng nơi điều (Mặc khải) đã 
được ban xuống cho Ngươi (Muhammad) và điều đã được ban 
xuông vào thời trước Ngươi và (đặc biệt) những người dâng lễ 
nguyện Salãh một cách chu đáo và đóng Zakãh và tin tưởng nơi 
Allah và Ngày Phán xử Cuối cùng thì là những người mà TA (Allah) 
sẽ ban cho một phần thưởng rất to lớn. 
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Sũrah 4. An-Nisã’ Juzu 6 

163. - Quả thật, TA (Allah) đã mặc khải cho Ngươi (Muhammad!) 
giông như việc TA đã mặc khải cho Nũh và cho các Nabì sau Người; 
và TA đã mặc khải cho Ibrãhĩm và Ismãĩl và Ishãq và Ya'qũb và các 
Bộ lạc (của Israel); và cho Tsa và Aỵyũb và Yũnus và Hãrũn và cho 
Sulaymãn; và TA đã ban cho Dãwũd (Kinh) Zabũr (Thi thiên). 

164. - Và trước đầy, một số Sứ giả, TA (Allah) đã kể lại câu chuyện 
của Họ cho Ngươi; và một số khác TA đã không kể lại cho Ngươi 
biết câu chuyện của Họ. Và Allah phán bảo trực tiếp với Mũ sa. 

165. - Các vị Sứ giả vừa làm người báo tin lành và cảnh cáo để cho 
nhân loại không còn dựa vào lý do nào khác để khiếu nại với Allah 
sau khi các vị Sứ giả đó (đã được phái đến với họ). Và Allah Toàn 
Năng, Rất mực Sáng suốt. 

166. - Và Allah xác nhận điều (Mặc khải) mà Ngài đã ban xuống 
cho Ngươi (Muhammad); Ngài ban Nó (Qur'ãn) xuống từ Kiến thức 
của Ngài; và các Thiên thần cũng xác nhận như thế; nhưng riêng 
Allah thôi cũng đủ làm chứng (cho việc này.) 

167. - Quả thật, những ai không có đức tin và cản trở (thiên hạ) theo 
Con đường của Allah thì chắc chắn là lạc đạo, lạc rất xa. 

168. - Quả thật, những ai không có đức tin và làm điều sai quấy thì 
chắc chắn sẽ không được Allah tha thứ cũng không được Ngài hướng 
dẫn theo con đường nào, 

169. - Ngoài con đường dẫn họ đến Hỏa ngục, ríơi mà họ sẽ vào ở 
đời đời trong đó; và (việc) đó chẳng mấy gì khó khăn đối với Allah. 

170. - Hỡi nhân loại! Chắc chắn Sứ giả (Muhammad) đến với các 
người mang theo sự Thật từ Rabb (Allah) của các người; bởi thế, 
việc tin tưởng nơi Người là một điều tốt cho các người. Và nếu các 
người phủ nhận thì quả thật mọi vật trong các tầng trời và trái đất 
đều là của Allah cả. Và Allah Biết hết, Thong suôt hết. 
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Sũrah 4. An-Nisã’ Juzu 6 

171. - Hỡi Người dân Kinh sách! Chớ tỏ ra thái quá trong tôn giáo 
của các người và chỉ nói sự thật về Allah. Masĩh ĩsa con trai của 
Maryam chỉ là một Sứ giả của Allah và là Lời phán (Hãy Thành) 
mà Ngài truyền xuống cho Maryam và là một Tinh thần (Rủh) từ 
Ngài (Allah). Bởi thế, hãy tin tưởng nơi Allah và các Sứ giả của 
Ngài. Và chớ nói IBa (ngôi). Từ bỏ (tư tưởng đó) tốt cho các người 
hơn. Chỉ Allah là Thượng Đế Duy nhât. Ngài quá Siêu việt về việc 
có một đứa con trai! (Vì rằng) mọi vật trong các tầng ười và mọi vật 
dưới đất đều là (tạo vật) của Ngài cả. Và riêng Allah thôi đu làm 
một Đâng Thọ Lãnh sắp đặt tât cả các công việc (không cần đến 
một đứa con trai nào để giúp Ngài). 

172. - Masĩh (Tsa) không có gì phải ái ngại khi làm một người tôi 
của Allah; các Thiên thần kế cận (Allah) nhất cũng không ái ngại 
làm điều đó. Và ai tỏ ra ái ngại không muốn phụng sự Ngài và tỏ 
thái độ ngạo mạn thì sẽ bị Ngài tập trung đưa ve chầu Ngài. 

173. - Còn đối với những ai có đức tin và làm việc thiện thì Ngài 
(Allah) sẽ sớm trả lại cho họ đầy đủ phần công lao của họ và còn 
ban thêm thiên lộc của Ngài nữa. Ngược lại, đối với những ai miệt 
thị và tỏ ra ngạo mạn thì sẽ bị Ngài phạt bằng một hình phạt đau 
đớn và ngoài Allah ra họ sẽ không tìm được một Đấng Bảo Hộ hay 
một Vị Cứu Tinh nào (để giúp đỡ họ). 

174. - Hỡi nhân loại! Một Bằng chứng xác thực từ Rabb (Allah) của 
các người đã đên với các người bởi vì TA đã ban xuống cho các 
người một ánh sáng rõ rệt. 

175. - Bởi thê, đôi với những ai tin tưởng nơi Allah và bám chắc vào 
Ngài thì sẽ sớm được Ngài khoan dung và ưu ái và sẽ được hướng 
dẫn theo con đường ngay chính để ttở ve với Ngài. 
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Sũrah 5. Al-Ma-idah Juzu 6 

176.- Họ hỏi Ngươi (hỡi Muhammad) về một quyết định pháp lý. 
Hãy bảo họ: “Allah đã chỉ dẫn cho các ngươi về việc hưởng gia tài 
của một người không có cha mẹ và con cái như sau: nếu người quá 
vãng không có con mà chỉ có một người chị (hay em gái) thì người 
này được hưởng phân nửa (1/2) gia tài do y để lại. Nhưng nếu người 
chị (hay em gái) chết đi nhưng không có con thì anh (hay em) trai sẽ 
là người thừa kế của chị (hay em gái) đó; còn nếu người chết có hai 
chi (em) gái còn sống thì hai người này sẽ được hưởng hai phần ba 
(2/3) của gia tài mà y để lại; và nếu có anh (em) trai lẫn chị (em) 
gái còn sống thì phần của nam bằng hai phần của nữ. Allah giải 
thích rõ điêu này cho các người sợ rằng các người sai lạc. Và Allah 
Hằng Biết hết mọi việc.” 

ạiSSah" ' 
(Chiếc Bàn Thực Phẩm) 

_ . ■ 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Hỡi những ai có niềm tin! Hãy làm tròn (tất cả) các nghĩa vụ 
('ưqũd'). Cho phép các người dùng (thịt) của tất cả các gia súc bôn 
chân ngoại trừ những con nào đã được công bô cho các người nhưng 
không được phép dùng thịt của các con thú săn trong suốt thời gian 
hãm mình làm Hajj (trong vùng Thánh điạ của Makkah). Quả thật, 
AỊlah phán quyết điều gì Ngài muốn. 

2. - Hỡi những ai có niềm tin! Chớ xúc phạm các biểu hiệu (Sha'ã-ir) 
của Allah cũng chớ vi phạm những tháng câm kỵ và chớ phạm đến 
những (con vật tế có mang) tràng hoa cũng chớ quấy rầy các du khách 
tới lui thăm viếng Ngôi đền thiêng (Ka'bah) mong kiếm thiên lộc và 
sự hài lòng của Rabb (Allah) của họ. Và khi chấm dứt tình trạng hãm 
mình (của việc làm Hajj) các người được phép đi săn (thú); và chớ để 
cho việc thù ghét một đám người đã (có lần) cản trở các người không 
cho vào Thánh đường Linh thiêng (tại Makkah) thúc đẩy các ngươi 
đến chỗ phạm giới. Ngược lại, hãy giúp đỡ nhau trong đạo đức và sợ 
Allah và chớ tiếp tay cho nhau gây tội ác và hận thù. Hãy sỢ Allah. 
Quả thật, Allah rât nghiêm khắc trong việc trừng phạt. 

1 ‘Uqud có nghĩa là nghĩa vụ, bổn phận, khế ước, lời hứa, giao ước v.v... Ở đây 

Allah nhân mạnh đến các điều lệnh mà con người đã giao ước với Ngài. 
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Sũrah 5. Al-Mã-idah Juzu 6 

3, - (Allah) cấm các người dùng (thịt của) xác chết, và máu (huyết), 
và thịt của con heo, và món vật cúng cho ai khác không phải là 
Allah; và (thịt của) những con vật bị vặn (hay thắt) cổ chết; và 
những con vật bị đập chết, và những con vật bị rơi trên cao xuống 
chết; và những con vật bị húc chết (bằng sừng); và những con vật bị 
các con thú dữ ăn một phần trừ phi các người làm cho sạch (bằng 
cách cắt cổ chúng theo đúng nghi thức); và những món vật cúng trên 
bàn thờ (hay trên đá); và cấm các người chia phần bằng cách xin 
xăm. Tất cả các thứ đó đều ô-uế. Ngày nay, những kẻ không có đức 
tin tuyệt vọng về (việc phá họai) ton giáo của cac người. Bởi thế, 
chớ sợ chúng mà hãy sợ TA (Allah). Ngày nay, TA đã hoàn chỉnh 
tôn giáo của các người cho các người và hoàn tất Ân huệ của TA 
cho các người và đã chọn Islãm làm tôn giáo của các người. Nhưng 
ai vì quá đói (bắt buộc phải ăn các món cấm đó) chứ không cô" tình 
phạm giới thì quả thật Allah Hằng Tha thứ và Khoan dung (cho họ). 

4, - Họ hỏi Ngươi đâu là những món (thực phẩm) họ được phép dùng. 
Hãy bảo họ: “Các người được phép dùng các món (ăn) tốt và sạch. 
Và những con thú (hay chim) săn mà các con thú đi săn do các 
người huấn luyện theo phương cách do Allah đã dạy cho các người 
đã băt được. Bởi thế, hãy ăn thịt của con vật mà chúng đã bắt được 
cho các người nhưng hãy nhắc tên của Allah lên nó. Và hãy sợ 
Allah. Quả thật, Allah rất nhanh trong việc xét xử. 

5, - Ngày nay, các người được phép dùng các món (thực phẩm) tốt và 
sạch. Thực phẩm của những người đã được ban cho Kinh sách được 
chấp thuận (Halãĩ) cho các người (dùng) và thực phẩm của các 
người được chấp thuận (Halãỉ) cho họ (dùng). Các người được phép 
cưới các trinh nữ tự do có đức tin (không phải là nữ nô lệ) và cả các 
trinh nữ tự do trong số người dân đã được ban cho Kinh sách vào 
thời kỳ trước các người với điều kiện các người phải tặng họ phần 
tiền cữới bắt buộc (Mahr) với mục đích nhận họ làm vợ chứ không 
vì ham muôn tình dục cũng không nhận họ làm tình nhân vụng trộm. 
Và ai phủ nhận đức tin thì việc lam cua y sẽ không có kết qua; và ở 
Đời sau y sẽ là một kẻ thua thiệt. 
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Sũrah 5. Al-Mã-idah Juzu 6 

6. - Hỡi những ai có niềm tin! Khi các người đứng dậy để đi dâng lễ 
Salãh hãy rửa mặt và (hai) tay của các người đến cùi chỏ và lau 
vuốt đầu (mash*) của các người (với nước) và rửa hai bàn chân đến 
tận mắt cá. Và nếu các người không được sạch (do việc chăn gối) thì 
phải tẩy sạch toàn thân (bằng cách tắm 'ghusiy, và nếu các người bị 
bệnh hoặc trên đường đi xa hoặc sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh 
hoặc sau khi chung đụng (lamasa ) với vợ nhưng không tìm ra nước 
(để tẩy sạch) thì hãy đến chỗ đất (hay cát) sạch, dùng nó lau mặt và 
tay của các người (đến cùi chỏ) theo thủ tục 'Tayyammum'\ Allah 
không muốn gây khó khăn cho các người; ngược lại Ngài muôn tẩy 
sạch các người và hoàn tất An huệ của Ngài cho các người để cho 
các người có thể tạ ơn. 

7. - Và hãy nhớ Ân huệ của Allah đã ban cho các người và (nhớ) lời 
giao ước mà các người đã giao ước với Ngài khi các người thưa: 
“Chúng tôi nghe và tuân lệnh;” và hãy sợ Allah. Quả thật, Allah 
biết hết điều thầm kín trong lòng (của các người). 

8. - Hỡi những ai có niềm tin! Hãy vì công lý mà hiên ngang đứng 
làm nhân chứng cho Allah. Và chđ để cho lòng hận thù đối với một 
đám người thôi thúc các người hành động bất công. Hãy công bằng: 
điều đó gần với lòng sùng kính Allah. Hay sợ Allah. Quả thật, Allah 
rất Am tường mọi điều các người làm. 

9. - Allah hứa tha thứ và ban một phần thưởng vĩ đại cho những ai tin 
tưởng và làm việc thiện. 

1 Mash = lau, chùi. Theo chuyên môn, masah có nghĩa lau vuốt da đầu vđi nước 
sạch trong lúc làm thủ tục tẩy sạch (wudu’) trước khi dâng lễ Salãh. 

lamasa = chạm, đụng. Theo chuyên môn ở đày ìamasa có nghĩa giao hợp, ăn nằm 
với vợ. 
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Sũrah 5. Al-Mã-idah Juzu 6 

10,- Còn những ai không có đức tin và phủ nhận các Lời mặc khải 
của TA (Allah) thì sẽ trở thành người bạn của Hỏa ngục. 

11- Hỡi những ai có niềm tin! Hãy nhớ Ân huệ của Allah đã ban 
cho các người khi một đám người có ý định giăng tay của chúng đến 
hãm hại các người nhưng Ngài (Allah) đã giữ tay của chúng khỏi 
các người. Bởi thế, hãy sỢ Allah; và những người có đức tin nên tin 
tưởng mà phó thác cho Aliah. 

12.- Và chắc chắn Allah đã nhận lời giao ước của con cháu của 
Israel và đã bổ nhiệm mười hai vị lãnh đạo của họ1; xong Allah 
phán: “TA ở cùng với các ngươi nếu các ngươi thường xuyên dâng 
lễ 'Salãh' và đóng 'Zakãh' và tin tưởng nơi các Sứ giả của TA và ữỢ 
lực Họ và cho Allah mượn một món 'mượn' tốt thì chắc chắn TA sẽ 
xóa tội cho các ngươi và đưa các ngươi vào những Ngôi-vườn bên 
dưới có các dòng sông chảy; nhưng sau đó nếu ai trong các ngươi 
phủ nhận đức tin thì chắc chắn sẽ lạc khỏi con đường bằng phang 
(của Islãm). 

13- Nhưng vì họ đã bội ước nên TA (Allah) đã nguyền rủa họ và 
làm chai cứng tấm lòng của họ. Họ đã đổi vị trí của Lời phán (của 
Allah trong Kinh sách); Họ đã bỏ bớt một phần của bức Thông điệp 
(của Allah); bởi thế, Ngươi sẽ thây họ không ngưng gian lận ngoại 
trừ một số ít; nhưng hãy lượng thứ và bỏ qua cho họ. Quả thật, Allah 
yêu thương những người làm tốt. 

1 Xem Cựu ước, Xuất Ê-gíp-tô ký chương 19 câu 7-8. Qur’ãn, Chương 2 câu 63. 
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Surah 5. Al-Mã-idah Juzu 6 

14. - Và trong số những người đã tự gọi mình là tín đồ Thiên Chúa 
giáo (Nas.ãrã), TA (Allah) đã nhận lời giao ước của họ nhưng họ đã 
bỏ quên một phần của bức Thông điệp đã được ban cho họ nên TA 
(Allah) đã khơi dậy ác cảm và hận thù giữa họ với nhau cho đến 
Ngày Phục sinh và Allah sẽ sớm báo cho họ biết điều (sai quấy) mà 
họ đã thực hiện. 

15. - Hỡi Người dân Kinh sách! Chắc chắn Sứ giả (Muhammad) của 
TA đến gặp các người trình bày rõ cho các người nhiều điều mà các 
người đã từng giấu giếm trong Kinh sách (của các người) và lướt 
qua nhiều điều (không cần đề cập nữa). Chắc chắn, một ánh sáng và 
một Kinh sách quang minh từ Allah đã được gởi đến cho các người. 

16. - Allah dùng Nó (Qur'ãn) để hướng dẫn tất cả những ai tuân theo 
sự Hài lòng của Ngài hầu đi theo con đường an bình (của Islãm) và 
đưa họ rời khỏi tăm tối để bước ra ánh sáng theo sự chấp thuận của 
Ngài và hướng dẫn họ theo con đường ngay chính. 

17. - Chắc chắn là không có đức tin những ai nói rằng Allah là Masĩh 
(Tsa), con trai của Maryam. Hãy bảo họ: “Thế thì ai có quyền cản 
trở Allah nếu Ngài muốn tiêu diệt Masĩh (Tsa) lẫn người mẹ của 
Người và bất cứ ai trên trái đất này?” Bởi vì Allah nắm quyền thống 
trị các tầng trời và trái đất và mọi vật giữa trời đất. Ngài tạo hóa bất 
cứ vật gì Ngài muôn. Và Allah có quyền chi phối trên tất cả mọi 
vật. 
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Sũrah 5. Al-Ma-idah Juzu 6 

18. - Và người Do thái lẫn tín đồ Thiên Chúa giáo đều nói: “Chúng 
tôi là các đứa con đáng yêu của Allah.” Hãy bảo họ: “Nếu thế, thì 
tại sao Ngài (Allah) bắt phạt các ngươi vì tội lỗi của các ngươi?” 
Không, các ngươi là những người phàm trong loài người mà Ngài đã 
tạo; Ngài tha thứ cho người nào Ngài muốn và trừng phạt kẻ nào 
Ngài muôn bởi vì Allah nắm quyền thông trị các tầng trời và h ái đất 
và vạn vật giữa trời đất. Và Ngài là mục tiêu trở về cuối cùng (của 
tất cẩ). 

19. - Hỡi Người dân Kinh Sách! Chắc chắn Sứ giả (Muhammad) của 
TA (Allah) đã đến gặp các người để giải thích rõ sự việc sau một 
thời gian tạm ngưng phái các Sứ giả (của TA)\ bởi vì các người có 
thể nói: “Không có một người mang tin lành và báo tin dữ nào đến 
gặp chúng tôi cả.” Vì thế một người vừa mang tin lành vừa làm việc 
cảnh cáo đến gặp các người. Bởi vì Allah có quyền trên tất cả mọi 
việc. 

20. - Và (hãy nhớ) khi Mủsa bảo người dân của Người: “Hỡi dân ta! 
Hãy nhớ An huệ của Allah đã ban cho các ngươi khi Ngài đã bổ 
nhiệm trong các ngươi các Nabi và làm cho các ngươi thành vua 
(chúa) và ban cho các ngươi (Ân phúc) mà Ngài đã không hề ban 
cho một ai khác trong thiên hạ.” 

21. - “Hỡi dân ta! Hãy vào Thánh địa mà Allah đã chỉ định cho các 
ngươi và chớ quay trở lui bởi vì làm thế các ngươi sẽ trở thành 
những kẻ thua thiệt.” 

22. - Họ đáp: “Hỡi Mũsa! Quả thật, nơi đó có một dân tộc sức mạnh 
phi thường; và thực sự chúng tôi sẽ không bao giờ tiến vào (thánh 
địa) được trừ phi chúng rời khỏi nơi đó. Bởi thế, nếu chúng ra đi thì 
chúng tôi sẽ vào.” 

23. - (Nhưng) trong số những người sợ Allah có hai người đã được 
Allah ban ân (tên Yũsha' và Kãlab) vội lên tiếng: “Nào, hãy tấn 
công chúng vào cổng (chính); bởi thế khi nào quí vị vào cổng được 
thì chắc chắn quí vị chiến thắng, và hãy phó thác cho Allah nếu quí 
vị có đức tin thực sự.” 
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Sũrah 5. Al-Mã-idah Juzu 6 

24. - Và họ nói tiếp: “Hỡi Mũsa! Chúng tôi sẽ không bao giờ vào 
trong ấy đặng nếu chúng còn ở trong đó. Bởi thế, thầy và Rabb của 
thầy hãy vào tấn công chúng trước, chúng tôi ngồi đợi ở đây.” 

25. - (Mũsa) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Bề tôi chỉ kiểm soát được 
bản thân của bề tôi và người anh của bề tôi thôi! Xin Ngài tách rời 
hai anh em của bể tôi ra khỏi đám loạn thần này!” 

26. - (Allah) phán: “Thế thì nó (Thánh địa) sẽ bị cấm đối với họ trong 
vòng bốn mươi (40) năm. (Suốt thời gian này) họ sẽ đi lang thang khắp 
nơi ưên trái đất. Bởi thế, Ngươi chớ than van cho đám loạn thần này.” 

27. - (Hỡi Muhammad!) Hãy đọc cho họ nghe đúng sự thật câu chuyện 
về hai đứa con trai1 (Qãbĩl và Hãbĩt) của Ãdam khi chúng dâng lễ vật 
(lên Allah); nhưng Ngài chỉ chấp nhận từ một đứa và không chấp nhận từ 
đứa kia. (Qãbĩt) bảo (đứa em); “Chắc chắn tao sẽ giết mày.” (Hăbĩl) 
đáp: “Allah chỉ chấp nhận từ những người ngay chính sỢ Allah.” 

28. - “Nếu anh nhất định giăng tay ra giết tôi thì tôi sẽ không giăng tay 
ra giêt anh trở lại bởi vì tôi sợ Allah, Rabb của vũ trụ và muôn loài.” 

29. - “Thực ra tôi muốn anh lãnh cả tội của tôi lẫn tội của anh. Vì thế 
anh sẽ làm bạn với Lửa (của Hỏa ngục), và đây là phần thưởng dành 
cho những ai làm điều sai quấy”. 

30. - Bởi thế, ý nghĩ vị kỹ muốn giết em của hắn làm cho hắn cảm 
thây thích thú. Do đó, hắn đã giết đứa em của hắn. Vì thế hắn đã trở 
thành một người thua thiệt. 

31. - Sau đó Allah gởi một con quạ đến cào đất để chỉ cho hắn 
(Qãbĩl) thấy cách chôn xác của đứa em của hắn. (Thấy thế) hắn than: 
‘Ta thật khốn nạn! Há ta không bằng con quạ này hay sao đến nỗi ta 
không biết cách chôn xác của em ta? Thế rồi hắn đâm ra hối hận. 

1 Nabi Ẫdam có hai đưá con trai Qãbĩl và Hãbĩl (tức Cain và Abel trong Kinh 

Thánh) Qãbĩl là anh trai và Hãbĩl là em trai. QãbH có một đưa em gái sinh đôi cùng 

VỚI mình và Hãbĩl cũng có một đưá em gái sinh đôi với mình. Nabi Ãdam truyền 

cho hai đứa con trai kết hôn chéo ngang vđi chị và em gái tức Qãbĩl kết hôn với đứa 

em gái sinh đôi cùng với Habĩl. và ngược lại Hãbĩl với người chị gái sinh đôi cùng 

vđi Qãbĩl. Qãbĩl bât tuân lệnh cha, chỉ muốn kết hôn với đứa em sinh đôi cừng với 

mình. Thây thế, Nabi Adam bảo hai đứa con dâng lễ vật lên Allah để Ngài quyết 

định. Hãbĩl dâng một con trừu tơ béo bổ vã Qãbn dâng một chùm thóc xấu. Một 

ngọn lửa đáp xuống bén cháy lễ vật của Hãbĩl nhưng không bén đến lễ vật của 

Qãbĩl. Tức giận, Qăbĩl bảo đứa em: “Tao sẽ giét mày đặng mày khỏi lấy em tao.” 

Hẫbĩl đáp: “Allah chỉ chấp nhận từ những người ngay chính sợ Ngài.” Ở đây, QãbH 

tiêu biểu cho người dân Kinh sách và Hãbĩl tiêu biểu cho người dân Muslim. 
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SQrah 5. Al-Mã-idah Juzu 6 

32. - Bởi lý do đó, nên TA (Allah) đã quyết định cho con cháu của 
Israel như sau: ai giết một người (vô tội) trừ phi (giết) một tên sát 
nhân hay một kẻ phá hoại trên trái đất, thì như là hắn đã giết toàn 
thê nhân loại; và ai cứu sống một sinh mạng, thì như là hắn đã cứu 
sống toàn thể nhân loại. Và chắc chắn các Sứ giả của TA (Allah) đã 
đến gặp họ với những bằng chứng rõ rệt rồi sau đó đa số bọn họ vẫn 
hành động thái quá trên mặt đất!. 

33. - Hình phạt dùng trừng trị những kẻ tạo chiến tranh chông lại 
Allah và Sứ giả của Ngài và nỗ lực gây phá họai trên trái đất chỉ có 
việc: hoặc xử tử, hoặc đóng đinh trên thập tự giá hoặc chặt tay này 
và chân kia hoặc trục xuất ra khỏi lãnh thổ. Đó là hình phạt nhục 
nhã dành cho chúng ở thế gian này; và ở Đời sau chúng sẽ chịu một 
sự trừng phạt vĩ đại; 

34. - Ngoại trừ những ai biết ăn năn sám hối trước khi các ngươi 
(Muslim) chinh phục chúng. Nhưng hãy biết Allah Hằng Tha thứ, 
Rất mực Khoan dung. 

35. - Hỡi những ai có niềm tin! Hãy sợ Allah và tìm phương cách 
hướng về Ngài và chiến đấu cho Chính nghĩa của Ngai để may ra 
các người đước thành đạt. 

36. - Quả thật, những kẻ không có đức tin dẫu cho họ có tất cả mọi 
thứ trên trái đất và có gấp đôi thứ đó để chuộc tội hầu khỏi bị trừng 
phạt vào Ngày Phục sinh thì nó sẽ không được châp nhận từ họ và 
họ sẽ chịu một sự trừng phạt đau đớn. 
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Sũrah 5. Al-Ma-idah Juzu 6 

37. - Họ mong muốn được thoát ra khỏi Lửa (của Hỏa ngục) nhưng 
họ sẽ không thoát ra khỏi đó đặng và họ sẽ chịu một sự trừng phạt 
triền miên. 

38. - (Đối với) người nam hay nữ trộm cắp, hãy chặt tay của họ như 
là một sự phạt đền về tội mà họ đã phạm, một biện pháp từ Allah 
nhằm làm ngã lòng (kẻ trộm cắp). Và Allah Toàn Năng, Rất mực 
Sáng suôi. 

39. - Nhưng ai biết ăn năn hối cải và sửa mình sau khi làm điều sai 
quấy thì quả thật Allah quay lại tha thứ cho y. Quả thật, Allah Hằng 
Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

40. - Há Ngươi không biết rằng quyền thông trị các tầng trời và trái 
đất thuộc về Allah hay sao? Ngài trừng phạt kẻ nào Ngài muốn và 
tha thứ cho người nào Ngài muốn bởi vì Allah có quyền chi phối vạn 
vật. 

41. - Hỡi Sứ giả (Muhammad)! Chớ đâm lo buồn cho những ai thi 
đua nhau chạy vào vòng không tin tưởng trong sô" những kẻ đã nói: 
“Chúng tôi ủn tưởng” trên đầu môi chot lưỡi nhưng tâm lòng của 
chúng không có đức tin. Và những ai là người Do thái, chúng nghe 
theo điều gian dối, chúng nghe theo đám người khác chẳng hề đến 
tiếp xúc với Ngươi; chúng thay đổi lời nói khỏi vị trí của nó; chúng 
nói: “Nếu quí vị được ban cho điều này thi hãy tiếp thu nó, ngược 
lại nếu quí vị không được ban cho, thì hãy cảnh giác!” Và người nào 
mà Allah muôn thử thách thì Ngươi sẽ hoàn toàn bất lực trong việc 
cứu hắn thoát khỏi hình phạt của Allah. Đó là những kẻ mà Allah 
không muôn tẩy sạch tấm lòng của chúng. Chúng sẽ bị hạ nhục trên 
trần thế, nhưng ở Đời sau chúng sẽ bị trừng phạt nặng nề hơn. 
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Surah 5. Al-Mã-idah Juzu 6 

42. - (Chúng thích) nghe theo điều gian dối, (thích) ăn các món bị 
cấm. Bởi thế, nếu chúng đến yết kiến Ngươi thì hoặc phân xử giữa 
bọn chúng hoặc từ chối tiếp chúng. Và nếu Ngươi từ chối tiếp 
chúng, thì chúng chẳng hại gì được Ngươi. Và nếu Ngươi phân xử 
bọn chúng thì hãy xét xử một cách công bằng. Quả thật, Allah yêu 
thương người (xét xử) công bằng. 

43. - Nhưng tại sao chúng đến nhờ Ngươi phân xử trong lúc chúng đã 
có Kinh Taurãh trước mặt? (Bởi vì) trong Kinh (Taurãh) đã có sẩn 
Mệnh lệnh của Allah; rồi sau việc (phân xử) đó, chúng lật lọng bởi 
vì chúng là những kẻ tuyệt đối không tin gì cả. 

44. - Quả thật, TA (Allah) đã ban Kinh Taurãh xuống (cho Mũsa) 
trong đó có sẩn Chỉ đạo và ánh sáng (cho con cháu của Israel) mà 
các Nabi tức các vị thần phục Allah (trong Islãm), các thầy tu Do 
thái, các tiến sĩ luật Do thái đã dùng (Kinh Taurãh) để xét xử những 
ai là người Do thái bởi vì các vị đó được giao cho nhiệm vụ bảo 
quản Kinh sách của Allah đồng thời làm chứng cho nó. Bởi thế, chớ 
sợ người mà hãy sợ TA (Allah) và chớ bán các Lời mặc khải của TA 
với một giá nhỏ nhoi; và ai không xét xử theo điều Allah đã ban 
xuống thì đó là những kẻ không có đức tin. 

45. - TA (Allah) đã ra lệnh cho họ trong (Taurãh): “Mạng đền mạng, 
mắt đền mắt, mũi đền mũi, tai đền tai, răng đền răng và thương tích 
đền bằng thương tích theo luật công bằng.” Nhưtig ai vì nhân đạo bỏ 
qua việc trả thù thl đó là cách xóa tội cho hắn; và ai không xét xử 
theo điều Allah đã ban xuống thì đó là những kẻ làm điều sai quấy. 
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Sũrah 5. Al-Mã-idah Juzu 6 

46. - Và TA (Allah) đã cử 7sa, con ưai của Maryam nối gót Họ (các 
Nabi tiền bối) đến để xác nhận lại các điều (mặc khải) trong Kinh 
Taurãh đã được ban xuống trước thời kỳ của Người và TA đã ban 
cho Người Kinh Injĩl trong đó có Chỉ đạo và ánh sáng để xác nhận 
lại điều đã có trước nó trong Kinh Taurãh. (Kinh Injĩt) vừa là một 
Chỉ đạo vừa là Lời cảnh cáo cho những người sợ Allah. 

47. - Và hãy để người dân của Kinh Injĩl xét xử theo điều (mặc khải) 
mà Allah đã ban xuống. Và ai không xét xử theo điều mà Allah đã 
ban xuống thì là những kẻ dấy loạn. 

48. - Và TA (Allah) đã ban cho Ngươi (hỡi Muhammad!) Kinh sách 
(Qur'ãn) bằng sự Thật, xác nhận lại các điều (mặc khải) trong Kinh 
sách trước Nó (Qur'ãn) và giữ gìn nóJ (Kinh Sách cũ) cho được 
nguyên vẹn. Bởi thế, Ngươi hãy xét xử theo điều Allah đã ban 
xuống và chớ làm theo điều ham muôn của họ nghịch với Chân lý 
mà Ngươi đã tiếp thu. TA (Allah) đã qui định cho từng (Sứ giả) trong 
các ngươi một hệ thông luật pháp (Shir'ah) và một lề lối (Minhaj). 
Và nếu Allah muốn, Ngài thừa sức làm cho các ngươi thành một 
Cộng đồng (Ummah) duy nhất nhưng (Ngài không làm thế) là vì 
Ngài muốn thử thách các ngươi với điều mà Ngài đã ban cho các 
ngươi. Bởi thế, hãy thi đua làm điều thiện. Tất cả các ngươi sẽ được 
đưa về gặp Allah trở lại rồi Ngài sẽ cho các ngươi biết kết quả về 
các vân đề mà các ngươi đã từng tranh chấp. 

49. - Và Ngươi hãy xét xử họ theo điều Allah đã ban xuống và chớ 
làm theo ý muốn của họ và hãy coi chừng họ e rằng họ sẽ quyến dụ 
Ngươi làm theo điều nghịch với một phần ưong các điều lệnh mà 
Allah đã ban xuống cho Ngươi; nếu họ từ chối thì nên biết rằng 
Allah chỉ muốn ưừng phạt họ về một số tội lỗi của họ. Và quả thật, 
đa sô" nhân loại là những kẻ dây loạn. 

50. - Phải chăng họ mong được xét xử theo luật lệ của Thời kỳ ngu 
muội? Và ai (là Đấng) xét xử tốt hơn Allah cho đám người co đức 
tin? 

' Muhaymin mang nhiều nghĩa: giữ gìn, trông chừng, làm chứng, duy trì, giương 

cao. Qur’ãn mang hai mục đích: 1/ xác nhận những điều lệnh trong các kinh sách 

cũ; 2/ giữ gìn nội dung của các kinh sách cũ. 
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Surah 5. Al-Mã-idah Juzu 6 

5L- Hỡi những ai có niềm tin! Chứ kết thân với người Do thái và tín 
đồ Thiên Chúa giáo. Họ là đồng minh bảo vệ lẫn nhau. Và ai trong 
các người (Muslim) quay về kết thân với họ thì là người của họ. Quả 
thật, Allah không hướng dẫn đám người làm điều sai quấy. 

52. - Bởi thế, Ngươi thấy những kẻ mang ưong lòng một chứng bệnh 
(giả dối) lăng xăng tới lui giữa bọn họ, nói: “Chúng tôi sỢ gặp phải 
điều chẳng lanh.” Do đó, giả sử Allah ban cho mọt thắng lợi hoặc 
một quyết định nào khác từ Ngài thì họ sẽ vô cùng hối tiếc về những 
điều mà họ đã giấu giếm trong lòng. 

53. - Và những người có đức tin sẽ nói: “Phải chăng đây là những kẻ 
đã thề thốt bằng lời thề mạnh bạo nhất nhân danh Allah rằng họ sẽ 
luôn luôn sát cánh với các anh?” Việc làm của họ sẽ vô ích bởi thế 
họ sẽ trở thành những kẻ thua thiệt. 

54. - Hỡi những ai có niềm tin! Nếu ai trong các người bỏ đạo của 
mình thì Allah sẽ đưa một đám người mà Ngài sẽ yêu thương và họ 
sẽ yêu thương Ngài đến; họ sẽ hạ mình khiêm tốn trước những 
người có đức tin nhưng lại khắt khe với những kẻ không tin; họ 
chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah và không bao giờ sỢ lời trách 
móc của những kẻ hay chỉ trích. Đó là Thiên ân mà Allah ban cho 
người nào Ngài muốn. Và Allah Rộng rãi Bao la, Biết hết (tất cả). 

55. - Bạn hữu đỡ đầu thật sự của các người chỉ là Allah và Sứ giả của 
Ngài và những người có đức tin, những ai chu đáo dâng lễ Salãh, và 
đóng Zakãh và cúi đầu thần phục (Allah); 

56. - Và ai quay về kết bạn với Allah và Sứ giả của Ngài và những ai 
có đức tin thì là nhập đảng của Allah; họ sẽ đắc thắng vẻ vang. 

57. - Hỡi những ai có niềm tin! Chớ nhận những ai trong số những kẻ 
đã được ban cho Kinh sách trước các người và những kẻ không có 
đức tin đã mang đạo giáo của các người ra chế giễu và bỡn cợt làm 
người đỡ đầu của các người. Và hãy sợ Allah nếu các người thực sự 
có đức tin. 
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Surah 5. Al-Ma-idah Juzu 6 

58, - Bởi vì khi các người lớn tiếng gọi nhau đến dâng lễ, chúng 
mang điều đó ra chế giễu và bỡn cợt; sở dĩ như thế là vì chúng là 
một đám người không hiểu gì cả. 

59, - Hãy bảo họ: “Hỡi Người dân Kinh sách! Phải chăng các người 
phá rối bọn ta chỉ vì bọn ta tin tưởng nơi Allah và điều (mặc khải) 
đã được ban xuống cho bọn ta và điều đã được ban xuống trước đây 
và đa số các người làm loạn và bất tuân?” 

60, - Hãy bảo họ: “Há ta có nên báo cho các người biết về một điều 
còn tàn tệ hơn cái đó liên quan đến việc trừng phạt từ Allah hay 
chăng?” Những kẻ mà Allah đã nguyền rủa, đã giận dữ, những kẻ 
trong bọn chúng mà Allah đã biến thành khỉ và heo và là bầy tôi 
của Tà-thần (Tãghũt). Những kẻ này rất tồi tệ về chỗ ở và lạc xa 
con đường bằng phẳng (của Islãm). 

61, - Và khi đến tiếp xúc với các ngươi (Muslim) họ nói: “Chúng tôi 
tin tưởng.” Và chắc chắn họ nhập đạo bằng sự không tin và sẽ ra 
khỏi đạo cũng bằng lối đó. Nhưng Allah biết rõ những điều họ giấu 
giếm. 

62, - Và Ngươi thấy đa số bọn họ lao mình vào vòng tội lỗi và hiềm 
thù và ăn các món bị cấm. Những điều mà họ làm thật là xâu xa. 

63, - Tại sao các thầy tu Do thái (Rabbi) và các vị tiến sĩ luật 
(.Ahbãr) của họ không cản bọn họ thốt ra điều tội lỗi và cấm họ ăn 
các thứ bị câm? Điều mà họ thực hiện thật hết sức xấu xa! 

64, - Người Do thái nói: “Bàn Tay của Allah bị xích chặt lại.” Tay 
của bọn họ mới bị xích lại và họ bị nguyền rủa vì lời phạm thượng 
của họ. Không, hai Tay của Ngài mở rộng. Ngài chi dùng thiên lộc 
của Ngài như thế nào tùy Ý Ngài muốn. Và chắc chắn điều mà 
Rabb của Ngươi ban xuống cho Ngươi càng làm cho bọn họ thêm 
thái quá và chông đối mãnh liệt. Và TA (Allah) đã khiến cho bọn họ 
ác cảm và hận thù lẫn nhau cho đến Ngày Phục sinh. Mỗi lần họ 
khơi ngọn lửa chiến tranh lên thì Allah liền dập tắt nó. Và họ tận lực 
phá hoại cho thối nát trên trái đất, nhưng Allah không yêu thương 
những kẻ thôi nát hay phá hoại. 
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Surah 5. Al-Mã-idah Juzu 6 

65, - Nếu Người dân Kinh sách tin tưởng và sỢ Allah, thì chắc chắn 
TA (Allah) sẽ xoá bỏ tội lỗi của họ và chấp nhận họ vào các ngôi 
vườn hạnh phúc. 

66, - Nếu họ tuân hành (điều lệnh trong) Taurãh và lnjĩl và thi hành 
tất cả các điều lệnh từ Rabb của họ ban xuống thì chắc chắn họ sẽ 
hưởng (vô sô") thiên lộc từ bên trên và từ bên dưới (chân của) họ. 
Trong họ, có một tập thể tuân theo Chính đạo, còn đa số thì làm 
điều thối nát (tội lỗi). 

61- Hỡi Sứ giả (Muhammad!) Hãy truyền đạt những điều mà Rabb 
của Ngươi đã ban xuông cho Ngươi. Nếu Ngươi không thi hành thì 
là Ngươi không truyền đạt Thông điệp của Ngài. Và Allah sẽ bảo vệ 
Ngươi khỏi bị người (ám hại). Bởi vì quả thật, Allah không dẫn dắt 
đám người không tin tưởng. 

68, - Hãy bảo họ: “Hỡi Người dân Kinh sách! Các người chẳng có gì 
để làm cơ sở trừ phi các người dựa vào Kinh Taurãh và ỉnjĩl và tuân 
hành tất cả các điều (mặc khải) mà Rabb của các người đã ban 
xuống.” Và chắc chắn tất cả các điều (mặc khải) mà Rabb của 
Ngươi (Muhammad) đã ban xuống cho Ngươi càng làm cho bọn họ 
thêm thái quá và chống đối mãnh liệt. Bởi thế, Ngươi chớ than van 
giùm cho đám người không có đức tin. 

69, - Quả thậtị những ai có đức tin và những ai là người Do thái và 
người Sabian và tín đồ Thiên Chúa giáo: (nói chung) ai tin nơi Allah 
và Ngày (Phán xử) Cuô"i cùng và làm việc thiện thì sẽ không lo sợ 
cũng sẽ không buồn phiền. 

70, - Chắc chắn TA (Allah) đã nhận lời giao ước của con cháu của 
Israel và phái các Sứ giả (của TA) đến với họ. Mỗi lần một Sứ giả 
(của TA) đến gặp họ với điều (lệnh) trái nghịch với ý muôn của họ, 
thì một sô" (Sứ giả) đã bị họ cho là giả mạo, và một sô" khác thì bị họ 
giết chết. 

119 



^\gỊ 

ĩo r" 

^òíyMị^ỷ^Si ưằ&á 

ìjịcỷẤ^LJ^^\\j5^\SiS^lĩ?s 
li ịdi\ Ẫfe ỉLằ í4ỉ ăí;;>!3ấ iu 

5^V^Aấ===»j3 

otí ’^te itelteteitete dị\3 
te teơte \ỵ^-ầ ờj>j^\l^ 

A «. í ’? *'< ỉ'*\' Cĩ<j^c <' '*Ẳ '\\ V A ^ vđ 
f|íjy^)jyip^'j 4ji' >3' 

Sị^ù^ĩi^ 

jỊÍ V^45 ^á|^ữấ\a' 

^1 U^SÍ ^yS ừiójjkJỊáí Jõ (Ệ) ó_^ẫốlj&^ p 

3 0)^'£^^ắ5foủS!j^;Pte. 

^ já|l^3Uẩ>ổẪ>4Ẩí’ Jấ ^ 
te   ■te-":-- ——  :_^_-11  — — .te 

jỆfWSS$ệế l HỊ p 



Surah 5. Al-Mã-idah Juzu 6 

71. - Và họ nghĩ sẽ không có sự trừng phạt (Fitnah) nào cả, cho nên 
họ giả mù và giả điếc; rồi Allah quay lại tha thứ cho họ; rồi họ lại 
tiếp tục giả mù, giả điếc; nhưng Allah thấy rõ điều họ làm. 

72. - Chắc chắn là không có đức tin những ai nói: “Masĩh (‘Isa), con 
trai của Maryam, là Allah.” Ngược lại, chính Masĩh (‘Isa) đã nói: 
“Hỡi con cháu của Israel! Hãy tôn thờ Allah, Rabb của Ta và là 
Rabb của các ngươi.” Quả thật, ai tổ hợp thần linh cùng với Allah thì 
chắc chắn sẽ bị cấm vào Thiên đàng và chỗ ở của y sẽ là Lửa (của 
Hỏa ngục). Và những kẻ làm điều sai quây sẽ không được ai giúp 
đỡ cả. 

73. - Chắc chắn là không có đức tin những ai nói: “Quả thật, Allah là 
vị thứ ba trong Ba (ngôi).” Bởi vì về Thượng Đế thì chỉ có một 
Thượng Đế duy nhất. Và nếu họ không chịu ngưng nói điều (phạm 
thượng) đó thì chắc chắn những kẻ không có đức tin trong bọn họ sẽ 
gặp phải một sự ữừng phạt đau đớn. 

74. - Thế tại sao họ không chịu tạ tội với Allah và xin Ngài tha thứ? 
Bởi vì Allah Hằng Tha thứ, rất mực Khoan dung. 

75. - Masĩh ựĩsa), con trai của Maryam, chỉ là một Sứ giả (của 
Allah); nhiều Sứ giả (của Allah) đã qua đời trước Người. Mẹ của 
Người là một phụ nữ chân thật. Cả hai (mẹ và con) đều ăn thực 
phẩm (như mọi người). Hãy xem, TA (Allah) đã giải thích rõ các Lời 
mặc khải của TA (Allah) cho họ như thế nào! Rồi hãy xem, họ tránh 
né sự thật như thế nào! 

76. - Hãy bảo họ: “Phải chăng các người tôn thờ những kẻ không có 
quyền hãm hại cũng chẳng làm lợi gì cho các người? Và Allah là 
Đấng Hằng Nghe và Hằng Biết (mọi vật). 

77. - Hãy bảo họ: “Hỡi Người dân Kinh sách! Chớ tỏ ra phi lý và thái 
quá trong tôn giáo của các người, không đúng với sự Thật cũng chớ 
nghe theo đám người lạc đạo trước đây bởi vì chúng đã dắt nhiều 
người đi lạc và tự chúng cũng đã lạc khỏi con đường bằng phẳng 
(của Islãm). 
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Surah 5. Al-Ma-idah Juzu 6 

78. - Những kẻ không có đức tin trong số con cháu của Israel đã bị 
Dãwũd và 'ĩsa, con trai của Maryam, nguyền rủa từ cửa miệng của 
hai người. Như thế là vì họ bất tuân và tiếp tục phạm giới. 

79. - Họ không cấm nhau làm điểu ác đức mà họ đã từng làm. Và 
những điều mà họ làm thật là tội lỗi. 

80. - Ngươi thấy đa số bọn họ kết bạn với những kẻ không có đức tin 
(để chống lại người Muslim). Tồi tệ thay điều mà tâm hồn của họ 
đã xúi giục và gởi đi trước cho họ khiến Allah giận dữ họ và họ sẽ 
bị ở trong sự trừng phạt đó mãi mãi. 

81. - Và nếu họ tin tưởng nơi Allah và Nabi (Muhammad) và những 
điêu đã được ban xuống cho Người thì họ sẽ không kết bạn với 
những kẻ không có đức tin, nhưng đa số bọn họ là những kẻ dấy 
loạn, bất tuân. 

82. - Ngươi sẽ thấy người Do thái và những người thờ đa thần là 
những người thù hằn những người có đức tin dữ dằn nhất; và chắc 
chắn Ngươi sẽ thây có quan hệ tình cảm gần gủi nhất với những 
người có đức tin là những ai nói: “Chúng tôi là tín đồ Thiên Chúa 
giáo (Naỉiãrã).” sở dĩ như thế là vì trong họ có các bậc thức-giả 
(Qissĩs) và các bậc chân-tu (Ruhbăn) và họ không kiêu căng. 

83 - Và khi họ nghe điều (mặc khải) đã được ban xuống cho Sứ giả 
(Muhammad), Ngươi thây mắt của họ nhòa lệ vì sự Thật mà họ 
công nhận. Họ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi tin tưởng, xin 
Ngài ghi tên của chúng tôi cùng với các chứng nhân (của sự Thật). 
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Sũrah 5. Al-Mã-idah Juzu 7 

84, - “Và tại sao chúng tôi lại không tin tưởng nơi Allah và nơi sự 
Thật đã đến với chúng tôi? Bởi vì chúng tôi hy vọng Rabb của chúng 
tôi sẽ chấp nhận chúng tôi gia nhập hội đoàn của những người hiền 
lương.” 

85, - Và vì lời cầu nguyện của họ mà Allah đã thưởng họ Thiên 
đàng, bên dưới có các dòng sông chảy để làm nơi cư ngụ vĩnh viễn. 
Và đó là phần thưởng dành cho những người làm tốt. 

86, - Ngược lại, những ai không có đức tin và cho các Lời mặc khải 
của TA (Allah) gian dối thì sẽ trở thành cư dân của Lửa (Hỏa ngục). 

87, - Hỡi những ai có niềm tin! Chớ câm dùng các món sạch và tốt 
mà Allah đã cho phép các người dùng nhưng chớ quá độ bởi vì quả 
thật Allah không yêu thương những người quá độ. 

88, - Và hãy ăn các món được phép dùng và tốt sạch mà Allah đã 
cung cấp cho các người. Nhưng hãy sỢ Allah, Đấng mà các người tin 
tưởng. 

89, - Allah sẽ không bắt phạt các người về những lời thề trống rỗng 
ngược lại Ngài bắt phạt các người về các lời thề nghiêm trọng. Để 
chuộc tội, phải nuôi ăn mười (10) người nghèo theo cân lượng trung 
bình mà các người dùng để nuôi gia đình hoặc phải may mặc cho họ 
hoặc giải phóng một người nô-lệ. Nhưng ai không có phương tiện thì 
phải nhịn chay 'Siyãm' ba ngày liên tục. Đó là cách chuộc tội cho 
các lời thề nghiêm trọng mà các người đã phạm. Hãy coi chừng lời 
thề của các người. Allah giải thích rõ các Lời mặc khải của Ngài để 
may ra các người biết tạ ơn. 

90, - Hỡi những ai có niềm tin! uống rượu và cờ bạc và thờ cúng trên 
bàn thờ bằng đá và dùng tên bắn để làm quẻ xin xăm là điều khả ố 
(RỊịs), việc làm của Shaytãn. Hãy từ bỏ nó (việc làm khả ố đó) để 
may ra các người được phát đạt. 
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Sũrah 5. Al-Ma-idah Juzu 7 

91, - Shaytãn chỉ muôn tạo ác cảm và hận thù giữa các người qua 
việc uống rượu và bài bạc và cản hở các người tưởng nhớ Allah và 
việc dâng lễ Salãh. Thế các người không chịu ngưng hay sao? 

92, - Hãy tuân lệnh Allah và vâng lời Sứ giả (Muhammad). Và hãy 
thận trọng (để tránh phạm tội). Bởi thế, nếu các người làm ngơ thì 
nên biết rằng nhiệm vụ của Sứ giả của TA chỉ là truyền đạt (Thông 
điệp của Allah) một cách rõ ràng. 

93, - Những ai có đức tin và làm việc thiện không mắc tội về món 
thực phẩm mà họ đã dùng (ưong quá khứ) khi họ giữ mình khỏi 
phạm tội và họ tin tưởng và làm việc thiện; rồi họ giữ mình khỏi 
phạm tội và tin tưởng rồi giữ mình khỏi phạm tội và làm tốt bởi vì 
Allah yêu thương những người làm tốt. 

94, - Hỡi những ai có niềm tin! Chắc chắn Allah sẽ thử thách các 
người bằng con thú săn nằm trong tằm tay và chiếc lao săn bắn của 
các người để Allah biết ai là người sợ Ngài, Đấng Vô Hình. Bởi thế, 
ai phạm giới sau đó thì sẽ bị trừng phạt đau đớn. 

95, - Hỡi những ai có niềm tin! Chớ giết thú săn trong lúc các người 
đang trong tình trạng hãm mình (làm Hajj trong Thánh địa của 
Makkah); và ai trong các người cố tình giết nó thì phải bị phạt đền 
bằng một con thú nuôi tương đương với con thú (săn) đã bị giết, 
chọn trong đàn gia súc, dưới sự giám sát của hai người công bằng 
trong các người và được dắt đến (Ngôi-đền) Ka'bah để làm vật tế; 
hoặc có thể chuộc tội bằng cách nuôi ăn một người nghèo hoặc bằng 
cách nhịn chay 'Siyăm' tương đương với việc nuôi ăn đó mục đích đổ 
cho hắn nếm mùi phạt đền; Allah lượng thứ về việc đã qua; nhưng 
ai tái phạm thì sẽ bị Allah trừng phạt bởi vì Allah Toàn Năng, nắm 
trọn việc phạt đền. 
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Sũrah 5. Al-Mã-idah Juzu 7 

96. - Các người được phép bắt các loại hải sản dùng làm thực phẩm: 
đó là nguồn lương thực cho các người và cho khách bộ hành của sa 
mạc nhưng các người không được phép giết thú săn trên bộ trong lúc 
các người đang trong tình trạng hãm mình (làm Hajj)\ và hãy sợ 
Allah, Đấng mà các người sẽ được tập trung trở lại (để chịu sự xét 
xử). 

97. - Allah làm cho Ka'bah, Ngôi đền thiêng, thành một chỗ đứng 
(dâng lễ) cho nhân loại, và các tháng linh (để cúng tế) và các con 
vật tếvà (các con vật mang) tràng hoa để làm dấu (phân biệt). Như 
the để cho các ngươi biết rằng Allah biết mọi việc trong các tầng 
trời và mọi việc dưới đất; và rằng Allah biết hết mọi việc. 

98. - Nên biêt rằng Allah rât nghiêm khắc trong việc trừng phạt và 
rằng Allah Rât mực Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

99. - Nhiệm vụ của một Sứ giả (của Allah) chỉ là truyền đạt (Thông 
điệp của Ngài). Nhưng Allah biêt rõ điều các người tiết lộ và điều 
các ngươi giấu giếm. 

100. - Hãy bảo họ: “Vật bẩn thỉu và vật tốt sạch không có giá trị ngang 
nhau, dẫu răng vô sô vật bẩn thỉu làm cho Ngươi trầm trồ; bởi thế hãy 
sỢ Allah, hỡi những ai thông hiểu, để các ngươi có thể phát đạt.” 

101. - Hỡi những ai có niềm tin! Chớ hỏi vặn những điều, nêu được 
trình bày rõ cho các người, sẽ làm cho các người thêm thắc mắc. 
Nhưng nếu các người hỏi về các vấn đề trong thời gian Kinh Qur'ăn 
đang được ban xuông thì chúng (các vân đề) sẽ được trình bày rõ 
cho các người. Allah luỢng thứ cho các người về vân đề đó. Và 
Allah Hằng Tha thứ, Hằng Chịu đựng (với các người). 

102. - Chắc chắn trước các người đã có người đặt những câu hỏi 
tương tự và cũng vì thê họ đã mất niềm tin. 

Ị 03,- Allah đã không đặt ra các điều (mê tín) như Bahĩrah'; hoặc Sã- 
ibah hoặc Wasĩlah hoặc Hãm. Chính những kẻ không có đức tin mới đặt 
điều nói dối rồi đổ thừa cho Allah; và đa số bọn chúng không hiểu gì. 

Bahĩrah là một con lạc đà cái mà sữa chỉ để dành cúng các tượng thần, không ai được 

phép văt, hay con lạc đà có chiếc tai bị chẻ làm hai; Sã’ibah là một con lạc đà cái 

được thả lỏng đi ăn cỏ tự do để dành cúng cho các thần linh và không được dùng để 
chuyên chở; Wasĩlah là một con lạc đà cái được thả lỏng để cúng cho các thần linh bởi 

vì lân đầu nó đã hạ sanh một con lạc đà cái con và lần thứ hai cũng thế; và Hãm là một 

con lạc đà tơ chưa thiến không bị bắt làm việc sau một vài lần giao hợp dành để cúng 

các thân linh vào thời kỳ trước khi Islãm được thiết lập trên bán đảo Ả-rập. 
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Surah 5. Al-Mã-idah Juzu 7 

104." Và khi được nhắc: “Hãy đến tiếp thu điều mặc khải do Aỉỉah 
ban xuống và hãy đến gặp Sứ giả (Muhammad,)” thi họ đáp: “Phong 
tục mà chúng tôi thây cha mẹ của chúng tôi đang theo đủ cho chúng 
tôi rồi.” Sao! Ngay cả việc cha mẹ của họ không biết gì cũng không 
được hướng dẫn háy sao? 

105." Hỡi những ai có niềm tin! Các người chịu trách nhiệm về bản 
thân của các người. Dẫu cho ai đó có lạc đạo đi nữa thì việc đó 
chẳng hại gì đến các người miễn sao các người đi đúng đường ià đủ. 
Tât cả các người sẽ về trình diện Allah ưỡ lại, xong Ngài sẽ cho các 
người biết về mọi điều các người đã từng làm. 

106." Hỡi những ai có niềm tin! Khi một người (Muslim) của cộng 
đồng các người sắp từ trần trong lúc y muốn lập di chúc thì hai 
người công minh của các người hoặc người khác (không thuộc cộng 
đông của các người) sẽ đứng ra làm chứng nếu các người đang đi xa 
trên ưái đât và các người không thể tránh khỏi cái chết. Nếu các 
người nghi ngờ (lòng thành thật của họ) thì hãy giữ hai người làm 
chứng lại sau cuộc lễ Salãh và yêu cầu họ thề nhân danh Allah nói 
như sau: “Chúng tôi không bán lời khai của chúng tôi bằng một giá 
tiên nào dẫu cho người thụ hưởng là người bà con gần của chúng tôi 
và chúng tôi sẽ không giâu giếm bằng chứng mà chúng tôi đã cam 
kêt VỚI Allah bởi vì trong trường hợp đó chúng tôi sẽ là những kẻ tôi 
lỗi.” 

Nhưng nếu khám phá ra việc hai người làm chứng đó phạm tội 
(khai man) thì hai người khác chọn trong số bà con gần nhât có 
quyên đòi hỏi việc hưởng gia tài của người chết, đứng ra thế chỗ 
của hai người phạm tội trên, và yêu cầu họ thề nhân danh Allah, 
như sau: “Chúng tôi xác nhận lời khai của chúng tôi thật hơn lời 
khai của hai người trước và chúng tôi không vi phạm sự thật bởi vì 
trong trường hợp đó chúng tôi sẽ là những kẻ làm điều sai quây.” 

108." Hy vọng rằng cách đó sẽ làm cho lời khai của họ xác thực 
hoặc ít ra làm cho họ sợ việc có thể lời khai sau này sẽ được chấp 
nhận và bác bỏ lời khai trước của họ. Nhưng hãy sợ Allah và chịu 
nghe (lệnh của Ngài) bởi vì Allah sẽ không dẫn dắt đám người bất 
tuân hay chông đôi. 
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Surah 5. Àl-Mã-idah Juzu 7 

109. " Vào một Ngày Allah sẽ tập họp tất cả các Sứ giả (của Ngài) 
xong Ngài hỏi Họ: “Đâu là điều mà các ngươi đã được trả lời?” Họ 
đồng thưa: “Chúng tôi không biết gì. Quả thật, Ngài, chỉ riêng Ngài 
biết điều vô hình (bí mật).” 

110. " Lúc đó Allah sẽ phán: “Hỡi 'ĩsa, con trai của Maryamì Hãy 
nhớ An huệ của TA đã ban cho Ngươi và Mẹ của Ngươi khi TA đã 
hỗ trỢ Ngươi với Rũh al-Qudus (Thiên thần Jibrĩl) để Ngươi có thể 
nói chuyện được với thiên hạ lúc ấu thơ và lúc trưởng thành; và việc 
TA đã dạy Ngươi Kinh sách và Lẽ thông thái khôn ngoan và Kinh 
Taurãh và Kinh //Ị/ĩ/; và việc Ngươi đã lấy đất sét nắn thành hình 
một con chim theo phép của TA, xong Ngươi hà hơi vào nó khiến nó 
thành một con chim thật sự với sự chấp thuận của TA; và việc Ngươi 
chữa lành người mù bẩm sinh và người mang bệnh cùi theo sự chấp 
thuận của TA; và việc Ngươi làm cho người chết sông lại với sự 
chap thuận của TA; và việc TA cản con cháu của Israel không cho 
sát hại Ngươi khi Ngươi trưng các bằng chứng rõ rệt cho họ thây bởi 
vì những kẻ không có lòng tin trong bọn họ lên tiếng: “Đây chỉ là trò 
ảo thuật hiển hiện!” 

111. " Và lúc TA mặc khải cho các tông đồ (của ĩsa) phán bảo: “Hãy 
tin tưởng nơi TA và các Sứ giả của TA,” họ đồng thưa: “Chúng tôi 
đã tin tưởng. Xin Ngài chứng thực giùm chúng tôi là những người 
Muslim.” 

112. " (Hãy nhớ) lúc các tông đồ lên tiếng, thưa: “Hỡi 'ĩsa, con trai 
của Maryam, có thể nào Rabb (Allah) của ngài gởi từ trên trời 
xuống cho chúng tôi một chiếc bàn đầy thực phẩm?” (Tsa) bảo: 
“Hãy sợ Allah nếu các ngươi là những người có đức tin.” 

113. " (Các tông đồ) thưa: “Chúng tôi chỉ ao ước được ăn thực phẩm 
của (chiếc bàn ây) để cho thỏa lòng khao khát của chúng tôi và để 
cho chúng tôi biết rằng ngài đã nói sự thật với chúng tôi và để cho 
chúng tôi trở thành nhân chứng cho nó.” 
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Sũrah 5. Al-Mã-idah Juzu 7 

114. - 'Isa, con trai của Maryam liền cầu nguyện: “Lạy Allah, Rabb 
chúng tôi! Xin Ngài gởi từ trên trời xuống cho chúng tôi một chiếc 
bàn đầy thực pham để làm một bàn tiệc mừng cho chúng tôi - cho 
người đầu tiên và cho người cuối cùng của chúng tôi - và là một 
Phép mâu từ Ngài; và xin Ngài cung dưỡng chúng tôi bởi vì Ngài là 
Đấng Cung dưỡng Ưu việt.” 

115. - Allah phán: “TA sẽ gởi nó xuống cho các ngươi. Nhưng nếu ai 
trong các ngươi không tin tưởng sau đó thì sẽ bị TA phạt bằng một 
hình phạt mà TA chưa hề dùng để phạt một người nào khác trong 
thiên hạ.” 

116. - Và (hãy nhớ) lúc Allah sẽ bảo: Hỡi 'ĩsa, con trai của Maryaml 
Có phải Ngươi đã nói với nhân loại: “Hãy nhận Ta và Mẹ của Ta 
làm hai Thượng Đê bên cạnh Allah? ('ĩsa) sẽ thưa: “Ngài thật quang 
vinh và trong sạch! Bề tôi không bao giờ có thể nói được điều mà 
bê tôi không có quyền nói. Nếu bề tôi có nói ra điều đó thì chắc 
chắn Ngài đã biết nó. Ngài biết hết mọi điều ưong tâm tư của bề tôi 
trong lúc bề tôi không biết một tí gì nơi Ngài. Quả thật, Ngài, chỉ 
riêng Ngài thôi mới biết rõ điều vô hình. 

117. - “Bề tôi chỉ nói với họ điều nào mà Ngài đã ra lệnh cho bề tôi 
(đó là:) 'Hãy thờ phụng Allah, Rabb (Đấng Chủ Tể) của Ta và là 
Rabb của các ngươi.' Và bề tôi là một nhân chứng đối với họ trong 
suốt thời gian bề tôi còn sống với họ; bởi thế khi Ngài đưa bề tôi lên 
cùng với Ngài, thì Ngài là Đấng Trông chừng họ và Ngài làm chứng 
cho tất cả mọi việc. 

118. " “Nếu Ngài trừng phạt họ thì bề nào họ vẫn là bầy tôi của 
Ngài; và nếu Ngài tha thứ cho họ thì quả thật Ngài vẫn là Đấng 
Toàn Năng, Đấng Sáng suốt.” 

119. - Allah sẽ phán: “Đây là Ngày mà người chân thật sẽ hưởng kết 
quả vê sự trung thực của mình: họ sẽ được hưởng các Ngôi vườn 
(Thiên đàng) bên dưới có các dòng sông chảy mà họ sẽ vào đó sống 
đời đời. Allah sẽ hài lòng với họ và họ sẽ toại nguyện với Ngài. Đó 
là một thắng lợi vĩ đại. 

120. - Allah nắm quyền thông trị các tầng trời và trái đất và vạn vật 
giữa trời đất. Và Ngài có toàn quyền chi phối mọi việc. 
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Sũrah 6. Al-An’ãm Juzu 7 

Nhân danh Allah, Đâng Rất mực Độ lượng, Dâng Rất mực Khoan dung 

1.- Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng đã tạo các tầng trời và 
trái đất và đã làm ra cái u-tối và ánh-sáng, thế mà những kẻ phủ 
nhận đức tin lại dựng những đối tượng ngang vai với Rabb (Allah) 
của họ. 

2. - Ngài là Đấng đã tạo các người từ đất sét rồi qui định (cho mỗi 
người) một thời hạn (tuổi thọ.) Nhưng Ngài còn giữ nơi Ngài một 
hạn kỳ khác. Rồi các người sinh lòng nghi ngờ (về sự Phục sinh). 

3. - Và Ngài là Allah (đang ngự trị) trong các tầng trời và trái đất. 
Ngài biết điều bí mật và điều công khai của các người. Và Ngài biết 
điều (tốt và xâu) mà các người đã làm ra. 

4, - Và không một Dấu hiệu nào trong các Dấu hiệu của Rabb của họ 
đến với họ mà họ lại không quay mặt làm ngơ. 

5, - Bởi thế, chắc chắn họ phủ nhận sự Thật khi nó đến với họ. 
Nhưng họ sẽ sớm biết tin tức về những điều mà họ thường chế giễu. 

6 - Há họ không thây việc TA (Allah) đã hủy diệt trước họ bao nhiêu 
thê hệ mà TA đã định cư trên trái đất hay sao? TA đã định cư họ 
trên trái đât không như TA đã định cư các ngươi. TA đã ban nước 
mưa xôi xả từ trên trời xuống cho họ và tạo các dòng sông chảy bên 
dưới họ, nhưng TA đã tiêu diệt họ vì những tội lỗi của họ và đã cho 
sinh sản những thế hệ khác (để thay thế họ). 

7.- Nếu TA (Allah) có ban xuống cho Ngươi một Kinh sách (viết) 
trên các miếng da thuộc mà họ có thể sờ với bàn tay của họ thì chắc 
chắn những kẻ không có lòng tin sẽ nói: “Đây chỉ là một trò ảo 
thuật hiển hiện.” 

8.- Và họ nói: “Tại sao không phái một thiên thần xuống cho Y 
(Muhammad)?” Và nếu TA phái một thiên thần xuống thì vấn đề đã 
được giải quyết xong rồi đâu có còn việc gia hạn cho họ. 
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Sũrah 6. Al-An’am Juzu 7 

9. - Và nếu TA có làm cho Y (Sứ giả) thành một thiên thần thì TA 
vẫn phải làm cho Y thành một người phàm. Và TA làm cho họ lúng 
túng thêm về điều đang làm cho họ lúng túng. 

10. - Và chắc chắn các Sứ giả trước Ngươi (Muhammad) đã bị chế 
giêu nhưng chung cuộc điều mà họ thường chế giễu sẽ bao vây 
những ai đã chế giễu lại trong đó. 

11. - Hãy bảo họ: “Hãy đi du lịch trên trái đất rồi xét xem kết cuộc 
của những kẻ phủ nhận Chân lý đã xẩy ra như thế nào.” 

12. - Hãy hỏi họ: “Mọi vật trong các tầng trời và trái đất là của ai?” 
(Nếu họ không trả lời thì) hãy bảo họ: “Của Allah” Ngài tự qui định 
cho mình lòng Khoan dung. Mục đích để Ngài sẽ tập trung các 
người trở lại vào Ngày Phục sinh, mà không có gì phải ngờ vực cả. 
Chỉ những ai đánh mât linh hồn mới không tin tưởng. 

13. - Mọi vật ẩn mình vào ban đêm và ban ngày đều là của Allah cả. 
Và Ngài là Đấng Hằng Nghe và Hằng Biết (mọi vật). 

14. - Hãy bảo họ: “Há Ta sẽ phải nhận ai khác làm Đấng Bảo hộ 
ngoài Allah, Đâng đã sáng tạo các tầng trời và trái đất hay sao? Và 
Ngài là Đấng Nuôi dưỡng (vạn vật) chứ không được ai nuôi. Hãy 
bảo họ: “Ta (Muhammad) được lệnh phải là người đầu tiên thần 
phục Allah (trong Islãm.) và không được là một người thờ đa thần. ” 

15 - Hãy bảo họ: “Ta sợ hình phạt vào một Ngày (Xét xử) Vĩ đại 
nếu Ta bât tuân Rabb (Allah) cua Ta.” 

16. " Vào Ngày đó, ai không bị phạt thì chắc chắn là được (Allah) 
khoan dung. Và đó là một sự thằnh tựu rạng rỡ. 

17. " Và nêu Allah giáng hình phạt lên ngươi (hỡi người) thì ngoài 
Ngài không ai có thể thu nó lại được; và nếu Ngài ban cho ngươi 
điề ui lành thì Ngài có quyền chi phôi mọi việc. 

18. " Và Ngài là Đấng Tối Thượng ở bên trên các bầy tôi của Ngài; 
và Ngài là Đấng Rất mực Sáng suốt, Đấng Am tường mọi việc (vật). 
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19. - Hãy bảo họ: “Cái gì (có giá trị) lớn nhất trong bằng chứng?” 
Hẵỵ bảo họ: “(Việc) Allah làm chứng giữa Ta và các người (là lớn 
nhất.) Và Qur’ăn này đã được mặc khải cho Ta hầu dùng cảnh cáo 
các người và bất cứ ai mà nó có thể tiếp xúc. Phải chăng các người 
đã chứng nhận có những thần linh bên cạnh Allah hay sao?” Hãy 
bảo họ: “Ta không thể xác nhận như thế được.” Hãy bảo họ: “Chỉ 
Ngài (Allah) là Thượng Đê Duy nhất. Và Ta vô can về những điều 
mit các người đã tổ hợp với Ngài.” 

20. - Những ai đã được TA (Allah) ban cho Kinh sách đều nhìn nhận 
Người (là Sứ giả của Allah) giông như việc họ nhìn nhận con cái của 
họ vậy; những ai đánh mất linh hồn mới không tin ấy thôi. 

21. " Còn ai sai quây hơn kẻ đã đặt điều nói dôi rồi đổ thừa cho 
Allah hoặc phủ nhận các Lời Mặc khải của Ngài? Và thật sự những 
kẻ làm điều sai quấy sẽ không bao giờ phát đạt. 

22. - Và vào một Ngày TA (Allah) sẽ tập trung tất cả bọn chúng trở 
lại và rồi TA sẽ hỏi những ai đã tổ hợp thần linh (cùng với TA): 
“Đâu là các thân linh của các ngươi mà các ngươi đã xác nhận?” 

23 ,- Rồi chúng không nại được lý do nào để chạy tội ngoài lời xin 
xỏ này: “Xin thề với Allah, Rabb chúng tôi, chúng tôi không phải là 
những kẻ thờ đa thần.” 

24. - Thây không! Chúng đã tự dối lòng mình như thế nào! Và điều 
gian dôi mà chúng đã bịa đặt ra đã bỏ chúng đi biệt dạng. 

25. - Và trong bọn chúng có một sô (giả vờ) nghe Ngươi đọc. Nhưng 
TA (Allah) lây tâm màn bao kín quả tim của chúng lại đến nỗi 
chựng không hiểu Nó (Qur'ãrì)\ và chúng cảm thấy nặng tai; và nếu 
chung có thây từng Dấu hiệu nào, chúng cũng sẽ không tin tưởng. 
(Tệ) đên mức khi đên tiêp xúc với Ngươi, chúng chỉ muôn gây sự 
với Ngươi; những kẻ không có đức tin thường nói: “(Qur'an) này 
chẩng qua là chuyện cổ tích của người cổ xưa!” 

26. - Và chúng câm người khác nghe Nó (Qur'ãn) còn chúng thì dang 
ra xa. Và làm thê, chúng chỉ tự hủy hoại bản thân (linh hồn) của 
chíing nhưng chúng không nhận thấy điều đó. 

27. - Và nêu Ngươi có thể thấy được cảnh chúng sẽ bị bắt đứng trên 
Lửa (của Hỏa ngục), chúng sẽ than: “Thật khổ thân chúng tôi! Nếu 
chúng tôi được trở về trần gian thì (lần này) chúng tôi sẽ không phủ 
nhận các Dâu hiệu của Rabb của chúng tôi và chúng tôi sẽ trở thành 
những người tin tưởng.” 
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Surah 6. Al-An’am Juzu 7 

28. - Không, những điều mà chúng đã từng giấu giếm trước đây sẽ 
hiện rõ cho chúng thấy. Và nếu chúng được đưa trở về ưần gian thì 
chăc chắn chúng cũng sẽ tái phạm điều đã từng bị cấm, bởi vì quả 
thật chúng là những kẻ nói dối. 

29. - Và (đôi lúc) chúng nói: “Quả thật, không có đời sông nào khác 
ngoài đời sông trần gian này và chúng tôi sẽ không được phục sinh 
trở lại.” 

30. - Và nếu Ngươi có thể thấy được cảnh chúng sẽ bị bắt đứng trước 
mặt Rabb (Allah) của chúng, Ngài sẽ phán: “Há điều này không 
thực ư?” Chúng sẽ thưa: “Dạ thưa vâng, Lạy Rabb chúng tôi!” Ngài 
sẽ phán: “Thế thì hãy nêm sự trừng phạt vì tội các ngươi đã phủ 
nhận đức tin.” 

31. " Chắc chắn sẽ thua thiệt những ai phủ nhận việc gặp gỡ Allah (ở 
Đời sau) mãi cho đến lúc Giờ (Tận-thế) đột ngột xảy đến cho họ, thì 
họ mới than: “Thật khổ thân chúng tôi về điều chúng tôi thường lơ 
đễnh,” và họ mang trên lưng gánh nặng (tội lỗi) của họ. Há gánh 
nặng (tội lỗi) không tồi tệ hay sao? 

32. - Và cuộc sống trần tục này chỉ là trò chơi và giải trí. Và chắc 
chăn nhà-ở ở cõi Đời sau sẽ tốt nhất cho những ai sỢ Allah. Thế các 
người không hiểu điều đó ư? 

33. " TA (Allah) biết lời họ nói ra làm cho Ngươi đau buồn. Bởi vì 
thật ra họ không cho Ngươi nói dối; ngược lại, những kẻ làm điều 
sai quây cãi lại các Lời Mặc khải của Allah thôi. 

34. " Và chắc chắn các Sứ giả trước Ngươi đã từng bị phủ nhận. 
Nhưng Họ đã kiên nhẫn chịu đựng về những điều đã bị bài bác và sự 
ngược đãi cho đến khi sự cứu trỢ của TA đã đến với Họ. Và không ai 
có thể làm thay đổi được Lời phán (và Quyết định) của Allah. Và 
chăc chắn Ngươi đã tiêp thu được tin tức phấn khởi về các Sứ giả 
(tiền nhiệm Ngươi). 

35. - Và nếu Ngươi cảm thấy khó khăn trước sự cự tuyệt của họ thì 
với khả năng của Ngươi, hãy tìm một cái lỗ chui xuống dưới đất 
hoặc băt một cái thang đi lên trời để mang xuống cho họ một Dấu-lạ 
(để thuyết phục họ.) Và nếu Allah muốn, Ngài sẽ thừa sức tập trung 
họ lại và hướng dẫn họ theo Chính đạo. Bởi thế, Ngươi chớ cư xử 
như một người ngu muội (đâm ra thối chí và mất kiên nhẫn). 
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Surah 6. Al-An’am Juzu 7 

36. - Chỉ những ai thành tâm nghe (Qur'ãn) mới đáp lại (Lời gọi của 
Allah). Còn đối với người chết, Allah sẽ dựng họ sống lại rồi họ sẽ 
được đưa trở về trình diện Ngài. 

37. - Và họ nói như sau: “Tại sao không có một Phép lạ nào từ Rabb 
của Y (Muhammad) được ban xuống cho Y?” Hãy bảo họ: “Thật ra 
Allah thừa sức ban xuống một Phép lạ nhưng đa sô" bọn họ không 
biết (Phép lạ đó ngụ ỷ gì.)” 

38. - Và không có một loại thú vật nào (sống) trên trái đất cũng 
không có một loại chim chóc nào bay được bằng hai cánh mà không 
sống (kết đoàn) thành cộng đồng giông như các người. 714 (Allah) đã 
không bỏ sót một điều nào trong quyen sổ (Định luật) rồi cuối cùng 
chúng sẽ được đưa về gặp Rabb (Allah) của chúng trở lại. 

39. - Và những ai phủ nhận các Dầu hiệu của 714 (Allah) thì (chẳng 
khác nào) như kẻ điếc và câm, và chìm sâu trong tăm tối. Allah 
đánh lạc hướng kẻ nào Ngài muốn và dắt đi đúng đường người nào 
Ngài muốn. 

40. - Hãy hỏi họ: “Các người hãy suy nghĩ cho kỹ và trả lời cho thật, 
rằng nếu hình phạt của Allah hoặc Giờ (Tận thế) bất ngờ xảy đen 
cho các người thì ngoài Allah, ai là Đấng mà các người sẽ gọi cầu 
cứu?” 

41. - Không, chỉ một mình Ngài các người van cầu; và nếu Ngài 
muôn, Ngài sẽ bốc đi khỏi các người điều (nguy khôn) mà các người 
van xin Ngài và các người sẽ quên mất hết điều (hay thần linh) mà 
các người đã tổ hợp với Ngài. 

42. - Và chắc chắn trước Ngươi, 714 (Allah) đã cử phái các Sứ giả 
đên với các cộng đồng và TA đã phạt các cộng đồng đó với nỗi khó 
khăn và buồn phiền mục đích để cho họ hạ mình khiem tốn. 

43. - Nhưng tại sao họ không chịu hạ mình thần phục khi họ gặp nỗi 
buôn phiền mà TA giáng lên họ; ngược lại trái tim của họ chai đi và 
Shaytãn đã làm cho hành động (tội lỗi) của họ tỏ ra hoa mĩ đối với 
họ; 

44. - Bởi thế, khi họ quên bẩng lời cảnh cáo mà họ đã nhận, TA 
(Allah) mở toang cho họ mọi cánh cửa (phồn vinh) về mọi vấn đề 
cho đên lúc họ chỉ biết khoe khoang về các tiện nghi mà họ đã được 
ban cho thì lúc đó TA bắt phạt họ một cách bất ngờ khiến họ lặng 
câm tuyệt vọng. 
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Surah 6. Al-An’am Juzu 7 

45. - Gốc rễ của những kẻ làm điều sai quấy vì thế bị cắt đứt hết. Và 
mọi ca tụng đều thuộc về Allah, Rabb cua vũ trụ và muôn loài. 

46. - Hãy bảo họ: “Các người hãy nghĩ kỹ xem, nếu Allah lấy mất đi 
thính giác (cái nghe) và thị giác (cái thấy) của các người và niêm 
kín quả tim (tâm lòng) của các người lại thì ai là Thượng Đế ngoài 
Allah có thể phục hồi chúng cho các người? Xem đó, TA đã giải 
thích rõ ràng các Lời Mặc khải cho họ như thế nào, vậy mà họ vẫn 
quay bỏ đi. 

47, - Hãy bảo họ: “Các người hãy nghĩ kỹ xem, nếu hình phạt của 
Allah hoặc bất ngờ hoặc công khai xảy đến cho các người thì chỉ 
đám người làm điều sai quấy mới bị tiêu diệt thôi hay sao? 

48. - TA (Allah) đã cử các Sứ giả đến chỉ để làm công tác báo trước 
(tin lành) và cảnh cáo (về tin dữ); bởi thế ai tin tưởng và sửa mình 
thì sẽ không lo sợ và cũng sẽ không buồn phiền. 

49, - Ngược lại, những ai phủ nhận các Dâu hiệu của TA thì sẽ bị 
trừng phạt vì tội bât tuân và đã vượt quá mức giới hạn. 

50, - Hãy bảo họ: “Ta đã không nói với các ngưỡi rằng Ta giữ các 
kho-tàng của Allah, và Ta cũng không biết điều vô-hình và Ta cũng 
không nói với các ngươi Ta đây là một Thiên thần. (Ta đã nói), ‘Ta 
chỉ tuân theo điều (lệnh) đã được mặc khải cho Ta’ Hãy hỏi họ: “Há 
người mù và người sáng mắt bằng nhau hay sao? The tại sao các 
người không chịu suy ngẫm (về điều đó).” 

51, - Và hãy dùng Nó (Qur'ãn) để cảnh cáo những ai sợ việc sẽ bị 
tập trung trước mặt Rabb (Allah) của họ, (rằng) sẽ không có một 
người bảo vệ hay một người can thiệp nào ngoài Ngài có thể giúp 
đỡ họ được. Mục đích để cho họ sợ Allah mà giữ mình khỏi phạm 
tội. 

52. - Và không được xua đuổi những ai cầu nguyện Rabb của họ vào 
buôi sáng và buổi tối, mong gặp mặt Ngài. Ngươi không chịu tội 
giùm cho họ về bất cứ điều gì và họ cũng không chịu tội giùm cho 
Ngươi về bất cứ điều gì; bởi thế nếu Ngươi xua đuổi họ thì Ngươi sẽ 
trở thành một người làm điều sai quấy. 
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Sũrah 6. Al-An’am Juzu 7 

53. - Và TA (Allah) đã dùng một số người này để thử thách một số 
người kia để họ có dịp nói: “Phải chăng những người này đã được 
Allah đặc ân trong bọn mình?” Há Allah không biết ai là người biết 
ơn hay sao? 

54. - Và khi những ai tin tưởng nơi các Dấu hiệu của TA (Allah) đến 
gặp Ngươi thì hãy chào họ, bảo: “Mong các người được bằng-an! 
Rabb (Allah) của các người đã tự qui định cho mình lồng khoan 
dung tha thứ: rằng quả thật ai vì ngu muội mà lỡ lầm phạm tội rồi ăn 
năn sám hối và sửa mình sau đó thì quả thật Ngài (Allah) Hằng Tha 
thứ, Rất mực Khoan dung. 

55. - Và TA (Allah) đã trình bày các Lởi Mặc khải đúng như thế để 
cho con đường của những kẻ tội lỗi được phơi bày ra công khai. 

56. - Hãy bảo họ: “Ta bị cấm tôn thờ những kẻ mà các người cầu 
nguyện ngoài Allah.” Hãy bảo tiếp: “Ta sẽ không làm theo ý muốn 
riêng tư của các người. Nếu Ta nghe theo các người thì chắc chắn 
Ta sẽ lạc đạo và Ta sẽ không còn là một người được hướng dẫn 
nữa.” 

57. - Hãy bảo họ: “Ta dựa vào một bằng chứng rõ rệt từ Rabb (Allah) 
của Ta nhưng các người lại phủ nhận nó. Cái (hình phạt) mà các 
người muốn giục nó xảy ra tức khắc không nằm nơi Ta. Mọi phán 
quyêt đêu thuộc về Allah cả. Ngài tuyên bô' sự thật. Và Ngài là 
Đâng Quyết định Ưu việt.” 

58. - Hãy bảo họ: “Nếu cái (hình phạt) mà các người thúc giục cho 
mau xảy đến nằm nơi Ta thì việc tranh chấp (phải trái) giữa Ta với 
các người đã được giải quyết xong rồi. Nhưng Allah biết rõ những 
kẻ làm điều sai quấy.” 

59. - Mọi chìa khóa (hay kho tàng) của cõi vô hình đều nằm nơi Ngài 
(Allah), chỉ riêng Ngài biết rõ chúng. Bởi vì Ngài biết rõ mọi vật 
trên đất liền và dưới biển cả. Và không một chiếc lá nào rụng mà 
Ngài không biết cũng không một hạt giông nào chôn sâu dưới cái u- 
tôi của đất đai mà Ngài không biết; cũng không có cái xanh tươi hay 
cái khô héo nào mà lại khong được ghi sấn trong một quyển so 
(định mệnh) rõ ràng. 
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Sũrah 6. Al-An’ãm Juzu 7 

60. " Và Ngài (Allah) là Đấng cho bắt hồn của các người vào ban 
đêm và Ngài biết rõ điều (tốt và xấu) mà các người đã làm ban 
ngày. Rồi vào ban ngày Ngài đánh thức các người dậy trở lại để cho 
các người sống hết tuổi thọ ấn định; rồi cuối cùng các người sẽ được 
đưa về giao lại cho Ngài rồi Ngài sẽ báo cho các người biết về mọi 
điều các người đã làmT 

61. " Và Ngài (Allah) là Đấng Tối Thượng chi phối bầy tôi của Ngài. 
Và Ngài cử các vị Canh gac (Thiên thần) theo trong chừng các 
người cho đến khi một trong các người đối diện với cái chết, thì các 
Thiên sứ (Thiên thần) của TA sẽ bắt hồn y và chúng sẽ không chểnh 
mảng trong công tác (bắt hồn). 

62. " Rồi (tất cả các linh hồn) sẽ được đưa trở về trình diện Allah, 
Đấng Chủ nhân thật sự của họ. Chắc chắn Ngài nắm mọi phán 
quyết và rất nhanh trong việc xét xử. 

63. " Hãy bảo họ: “Ai đã cứu các người ra khỏi chỗ u-tối nguy hiểm 
của đất liền và biển cả khi các người khiêm tốn và kín đáo van vái 
Ngài cứu mạng. (Các người đã nguyện trong lòng:) “Nếu Ngài cứu 
chúng tôi được thoát hiềm thì chắc chắn chúng tôi sẽ là những người 
biết ơn?” 

64. - Hãy bảo họ: “Chính Allah đã cứu các người ra khỏi các chỗ 
nguy hiểm đó và khỏi mọi họan hạn khác rồi các người lại tổ hợp kẻ 
khác cùng với Ngài (trong việc thờ phụng). 

65. - Hãy bảo họ: Ngài (Allah) có toàn quyền gởi thiên tai từ trên 
cao xuống hoặc từ dưới chân lên cho các người và bao phủ các 
người với nạn xung đột bè phái và làm cho các người nếm mùi tân 
khổ của sự sát phạt lẫn nhau.” Hãy xem, TA đã giải thích các Lời 
mặc khải bằng nhiều cách để may ra các người có thể hiểu được 
(Thông điệp). 

66. - Và người dân của Ngươi phủ nhận Nó (Qur’ãn) ừong lúc Nó là 
chân lý. Hãy bảo họ: “Ta không phải là người thọ lãnh (trách 
nhiệm) cho các người.” 

67. " Mỗi lời cáo thị đều cần một thời gian ấn định (để cho nó thể 
hiện). Rồi đây các người sẽ sớm biết (sự thật). 

68. - Và khi Ngươi thấy những kẻ đâm đầu cãi nhau một cách vô ích 
về các Lời mặc khải của TA, hãy lánh xa họ cho đến khi họ đổi sang 
câu chuyện khác. Nếu Shaytãn làm cho Ngươi quên việc đó thì sau 
khi nhớ lại, chớ ngồi chung với những kẻ làm điểu sai quấy. 
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Sũrah 6. Al-An’ãm Juzu 7 

69. - Và mặc dầu những ai sợ Allah không chịu trách nhiệm về hành 
động của họ nhưng hãy nhắc nhở họ để may ra họ sẽ trở thành người 
ngay chính sợ Allah. 

70. - Và chớ bận tâm về những kẻ đã lợi dụng tôn giáo của họ để 
làm một trò chơi và giải trí bởi vì cuộc sống trần tục này đã lừa dối 
họ. Nhưng hãy dùng Nó (Qur'ăn) mà nhắc nhở họ bởi vì một linh 
hồn có thể tự hủy về những tội lỗi mà nó đã phạm. Nó sẽ thấy rằng 
chẳng có một người bảo hộ hay một người can thiệp nào ngoài Allah 
có thể giúp đỡ nó nổi. Và nếu nó có dâng mọi thứ tương đương (với 
tội) để xin chuộc mạng thì cũng sẽ không được chấp nhận từ nó. 
Những người này là những kẻ đã tự hủy hoại bản thân mình vì 
những tội lỗi mà họ đã làm. Họ sẽ được cho uống một loại nước sôi 
nóng bỏng và bị trừng phạt đau đớn vì tội tiếp tục không tin tưởng. 

71. - Hãy bảo họ: “Há chúng tôi sẽ phải cầu nguyện ngoài Allah 
những vật không làm lợi cũng chẳng hãm hại được chúng tôi và 
chúng tôi sẽ phải quay gót bỏ đạo sau khi Allah đã hướng dẫn chúng 
tôi hay sao? Giông như kẻ đã bị các tên Shaytãn lừa gạt và dắt đi 
lang thang ngơ ngác trên trái đất, bạn bè của hắn gọi hắn đến với 
Chỉ đạo, nói: “Hãy đến với chúng tôi.” Hãy bảo họ: “Chỉ đạo của 
Allah là Chỉ đạo đúng đắn nhất. Và chúng tôi được lệnh phải nạp 
mình thần phục Đấng Chủ Tể (Rabb) của vu trụ và muôn loài; 

72. - “Và phải dâng lễ nguyện Salăh một cách chu đáo và sợ Ngài,” 
bởi vì Ngài là Đấng mà các người sẽ được tập trung đưa về trình 
diện. 

73. - Và Ngài (Allah) là Đấng đã vì Chân lý mà tạo ra các tầng ữời 
và trái đất. Và vào Ngày mà Ngài sẽ phán: 'Hãy Thành' thì nó sẽ 
Thành (theo Lời Ngài Phán). Lời Phán của Ngài là sự Thật. Và Ngài 
nắm mọi quyền hành vào Ngày mà tiếng còi (Phục sinh) sẽ được 
thổi lên. Ngài biết điều bí mật (vô-hình) và điều công khai (hữu 
hình) bởi vì Ngài là Đấng Rất mực Sáng suốt, Biết hết (tất cả). 
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Surah 6. Al-An’am Juzu 7 

74. - Và (hãy nhớ) khi Ibrăhĩm thưa với Ẵzar, phụ thân của Người 
như sau: “Phải chăng cha đã nhận các hình tượng này làm những 
thần linh? Con thấy cha và người dân của cha lầm lạc rõ ràng.” 

75. - Và TA (Allah) đã chỉ cho Ibrãhĩm thấy việc cai quản các tầng 
trời và trái đất để cho Người trở thành một người vững lòng tin. 

76. - Bởi thế, khi màn đêm bao phủ lấy Người, Người thấy một vì 
sao. Người thốt lên: “Đây là Rabb (Đấng Chủ tể) của ta.” Nhưng khi 
thấy sao lặn, Người tự bảo: “Ta không thích các vật hay lặn.” 

77. - Nhưng khi thấy mặt trăng ló lên sáng ngời, Người tự bảo: “Đây 
là Rabb cua ta.” Nhưng khi thấy vần trăng lặn mat, Người tự bảo: 
“Nếu Rabb của ta không hướng dẫn thì chắc chắn ta sẽ bị lầm lạc.” 

78. - Nhưng khi thấy mặt trời mọc lên rạng rỡ, Người tự bảo: “Đây là 
Rabb của ta, vị này lớn nhất.” Nhưng khi thấy mặt trời lặn, Người 
lớn tiếng bảo: “Này hỡi dân ta! Ta tẩy chay những kẻ mà các người 
đã tôn thờ cùng chúng với Allah. 

79. - “Ta thẳng thắn và thành thật hướng mặt của ta về Đấng đã sáng 
tạo các tâng trời và trái đất và Ta sẽ không là một người thờ đa 
thần”. 

80. - Và người dân của Người tranh luận với Người. Người bảo họ: 
“Phải chăng các người tranh luận với Ta về Allah bởi vì Ngài đã 
hướng dân Ta hay sao? Ta không sợ những kẻ mà các người tổ hợp 
với Ngài, trừ phi Rabb (Allah) của Ta muốn một điều gì khác. Sự 
Hiểu biêt của Rabb của Ta bao la, bao quát hết mọi vật (việc.) The 
các ngươi chưa thức tỉnh hay sao? 

81. " Và tại sao Ta phải sợ những kẻ (thần linh) mà các người tổ hợp 
với Allah trong lúc các người không sợ việc tổ hợp (thần linh) với 
Allah, một điều mà Allah không bao giờ chấp thuận cho các người 
làm. Thế giữa hai chúng ta, ai được bao đảm an toàn nhất nếu các 
người biết? 
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Sũrah 6. Al-An’am Juzu 7 

82, - (Chắc chắn) những ai có đức tin và không trộn lẫn đức-tin thuần 
túy của họ với điều sai trái (của việc tôn thờ đa thần) thì là những 
người sẽ được an toàn nhất bởi vì họ được hướng dẫn đúng theo 
Chính đạo. 

83, - Và đó là lập luận mà TA (Allah) đã ban cho Ibrãhĩm để Người 
dùng đối đáp với người dân của Người. TA nâng cấp bậc cho người 
nào TA muốn bởi vì Rabb của Ngươi Rất mực Sáng suốt, Rất mực 
Hiểu biết. 

84, - Và TA (Allah) đã ban cho Người (Ibrãhĩm) (đứa con trai) Ishãq 
và (đứa cháu nội) Ya'qủb. Tất cả đều được TA hướng dẫn. Và TA đã 
hướng dẫn Nũh trước đó, và (đã hướng dẫn) trong dòng dõi của 
Người (Ibrãhĩm) Dãwũd, Sulaymãn, Ayyũb, Yũsuf, Mũsa và Hãrũn. 
Và TA đã ân thưởng những người làm tốt đúng như thế. 

85, - Và (đã hướng dẫn) Zakarĩya và Yahyã vá 7sa và Ilyãs. Tất cả 
đều là những người lương thiện. 

86, - Và (đã hướng dẫn) Ismãll vá Al-Yasa' và Yũnus và Lũt. Tất cả 
đã được TA đặc ân hơn thiên hạ. 

87, - Và trong số cha mẹ của họ, và con cái của họ, và anh em của 
họ, TA đã chọn và hướng dẫn họ theo Chính đạo. 

88, - Đó là Chỉ đạo của Allah mà Ngài đã dùng để hướng dẫn người 
nào Ngài muôn ưong số bầy tôi của Ngài. Nhưng nếu họ tổ hợp (tôn 
thờ) những thần linh khác cùng với Allah (trong việc thờ phụng) thì 
tất cả việc làm của họ sẽ hoài hết. 

89, - Họ là những người đã được TA (Allah) ban cho Kinh sách 
(Kitãb) và việc thông hiểu luật đạo (Hukm) và sứ mạng truyền giáo 
(Nubuwwah); nhưng nếu những người (hậu bối) này (của họ) phủ 
nhận nó (Nubuwwah) thì chắc chắn TA sẽ giao nó cho một dân tộc 
khác sẽ không phủ nhận nó. 

90, " Họ là những người đã được Allah hướng dẫn. Bởi thế, Ngươi 
hãy tuân theo Chỉ đạo của họ. Hãy bảo người dân: “Ta không đòi 
hỏi các người phần thưởng về Nó (Qur'ãn). Nó chỉ là một thông- 
điệp nhắc nhở cho thiên hạ.” 
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Surah 6. Al-An’ãm Juzu 7 

91. - Họ lượng giá Allah không đúng khi họ nói: “Allah đã không ban 
điêu nào xuống cho người phàm cả.” Hãy bảo họ: “Thế ai ban Kinh 
sách mà Mũsa đã mang đến như một ánh sáng và như một chỉ đạo 
cho nhân loại? (Kinh sách) mà các người trình bày một phần trên 
các miếng da thuộc (để phô trương) trong lúc nhiều phần khác các 
người giấu đi. Và các người đã được dạy cho nhiều điều mà cả các 
người lân cha mẹ của các người đã không từng biết trước đó. Hãy 
bảo họ: “Allah (đã ban nó xuống).” Rồi để mặc họ vui đùa trong các 
câu chuyện tầm phào, vô bổ. 

92. " Và đây là một Kinh sách mà TA (Allah) đã ban xuống mang 
nhiêu phúc lành và xác nhận lại những điều (mặc khải) đã được ban 
xuồng trước Nó và để cho Ngươi dùng cảnh cáo (người dân của) 
thành phố mẹ (Makkah) và người dân xung quanh nó. Và những ai 
tin nơi Đời sau sẽ tin Nó (Qur'ãn) và họ giữ gìn lễ nguyện Salãh của 
họ. 

93. - Và còn ai sai quấy hơn kẻ đã đặt điều nói dcíi rồi đổ thừa cho 
Allah hoặc y đã nói: “Tôi đã nhận được sự mặc khải” trong lúc y đã 
không nhận được điều mặc khải nào; và y đã nói: “Ta sẽ ban xuống 
điều giống như điều Allah đã ban xuống.” Nếu Ngươi có thể nhìn 
thây được tình cảnh của những kẻ gian ác giẫy giụa đau đớn vào lúc 
sắp chết khi các Thiên thần giăng tay đến và phán: “Hãy giao hồn 
của các người cho ta. Ngày nay các người sẽ nhận lấy hình phạt 
nhục-nhã vì tội các ngươi đã từng nói cho Allah những điều không 
đúng với sự Thật và các ngươi đã khinh thường và phủ nhận các Dấu 
hiệu của Ngài.” 

94. - Và chắc chắn các ngươi đến trình diện TA (Allah) đơn chiếc 
giông như cảnh TA đã tạo các ngươi lần đầu tiên và các ngươi bỏ lại 
sau lưng mọi thứ (tiện nghi) mà TA đã ban cho các ngươi; và TA 
không thấy đến cùng với các ngươi những kẻ can thiệp nào mà các 
ngươi đã xác nhận chúng là những thần linh của các ngươi. Chắc 
chắn mọi quan hệ giữa các ngươi sẻ bị cắt đứt hết và những điều 
huyên-hoặc mà các ngươi đã từng xác nhận trước đây đã bỏ các 
ngươi đi biệt dạng. 
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Surah 6. Al-An’ãm Juzu 7 

95. - Chính Allah là Đấng đã chẻ hạt giông và hạt chà-là ra làm hai 
và nẩy mầm. Ngài cho xuât cái sông ra từ cái chết và cho xuất cái 
chết ra khỏi cái sông. Allah của các ngươi là như thế. Thế các ngươi 
lệch hướng về đâu? 

96. - Ngài chẻ đôi cảnh bình minh. Ngài làm ra ban đêm để nghỉ 
ngơi và mặt ười và mặt trăng để ghi đếm thời gian. Đó là sự đo 
lường sắp xếp của Đâng Toàn Năng, Đấng Toàn Tri. 

97. - Và Ngài là Đấng đã làm ra ngôi sao (trên ười) cho các người, 
nhờ chúng các người có thể định được hướng đi giữa chốn u-tối của 
đất liền và biển cả. Chắc chắn TA đã giải thích cac Ẫyãt (Dấu hiệu) 
cho đám người có sự hiểu biết. 

98. - Và Ngài là Đâng đã cho sinh sản các người từ một người duy 
nhất (Ãdam). Xong có một chỗ ngụ và mọt kho chứa (cho các 
người). TA giải thích các Dâu-hiệu cho đám người thông hiểu. 

99. -Và Ngài là Đấng cho mưa từ trên trời xuống mà TA dùng làm 
mọc ra đủ loại thảo mộc, xong từ nó TA làm mọc ra cộng xanh tươi 
mà TA cho ra ưái từng chùm; và từ thân và cành cây chà-là, TA làm 
trổ ra từng chùm trái lủng lẳng, thấp và gần; và có cả vườn nho, 
vườn ưái ô-hu và vườn lựu, giống nhau (về ưái hạt) nhưng khác 
nhau (về phẩm chât.) Hãy nhìn ngắm trái của chúng khi chúng ra 
trái và khi trái chín. Quả thật, trong sự việc đó là các Dâu-hiệu cho 
đáưi người có niềm tin. 

100. - Thế mà họ lại tôn loài Jinn làm kẻ hợp tác của Allah mặc dầu 
Ngài đã tạo ra chúng. Và không một chút hiểu biết, họ đã gẩn con 
trai và con gái cho Ngài. Thật quang vinh và trong sạch thay Ngài! 
Ngài vượt lên ứên những điều mà họ đã qui cho Ngài. 

101 - Đấng sáng tạo các tầng ười và ưái đất. Làm sao Ngài có thể 
có được một đứa con ưai ưong lúc Ngài không có vợ? Và Ngài đã 
tạo hóa mọi vật. Và Ngài biết hết mọi vật. 
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Surah 6. Al-An’ãm Juzu 7 

102, - Allah, Rabb của các người là như thế. Không có Thượng Đê 
nào khác cả duy chỉ Ngài (là Thượng Đế), Đấng Tạo hóa vạn vật. 
Bởi thê, hãy thờ phụng Ngài. Và Ngài là Đấng Thọ-lãnh về tất cả 
mọi việc. 

103. - Không cái nhìn nào bắt kịp được Ngài trong lúc Ngài bắt kịp 
tât cả mọi cái nhìn; bởi vì Ngài là Đấng Tinh-tế, Am tường (tất cả). 

104 - Chắc chắn, ánh sáng quang minh từ Rabb của các người đến 
soi rọi các người. Bởi thế, ai sáng láng thì được lợi cho bản thân 
(linh hồn) mình còn ai mù lòa thì là bất lợi cho bản thân mình. Và 
Ta (Muhammad) không là vị Giám-thị theo canh gác các người. 

105. - Và TA (Allah) đã giải thích rõ các Lời mặc khải đúng như thế 
và để cho chúng (những kẻ chống đối) lây cớ đó để nói: “Ngươi đã 
học điêu này (từ một người khác)” và đê TA làm cho vân đề được 
sáng tỏ cho một đám người hiểu biết. 

106. - Hãy tuân theo những điều mà Rabb (Allah) của Ngươi đã mặc 
khải cho Ngươi. Không có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ Ngài (là 
Thượng Đế). Và hãy lánh xa những người thờ đa thần. 

107. - Và nêu Allah muôn, họ đã không tôn thờ các thần linh (cùng 
với Allah) và TA đã không cử Ngươi làm giám thị theo canh gác họ 
và Ngươi cũng không phải là một người thọ lãnh (công việc) giùm 
cho họ. 

108. - Nhưng chớ mắng nhiếc những kẻ (thần linh) mà họ van vái 
ngoài Allah bởi vì do thiêu hiểu biết họ có thể mắng nhiếc Allah trở 
lại để trả thù; đối với mỗi cộng đồng, TA biến việc làm của họ 
thạnh xinh đẹp rồi họ sẽ được đưa về gặp Rabb (Allah) của họ trở 
lại, xong Ngài sẽ cho họ biết mọi điều họ đã từng làm. 

109. - Và họ mang Allah ra thề thốt bằng những lời thề hết sức 
nghiêm trọng (nói) rằng nêu có một Ầyah (Dấu-lạ) nào đến cho họ 
thì chắc chắn họ sẽ tin tưởng hoàn toàn. Hãy bảo họ: “Mọi dấu-lạ 
đêu nằm nơi Allah cả.” Và điều gì có thể làm cho các ngươi (hỡi 
Muslim!) nhìn nhận rằng dẫu cho dấu-lạ đó có thật sự xảy đến với 
họ thì nhât định họ vẫn không tin. 

110. ” Và TA (Allah) sẽ chuyển tấm lòng và cái nhìn của họ sang 
phía khác đúng như việc họ đã không tin nơi Nó (Qur'ãn) lần đầu và 
TA sẽ bỏ mặc họ lang thang trong sự thái quá của họ. 
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Surah 6. Al-An’ãm Juzu 8 

111- Và nếu TA (Allah) có phái Thiên thần xuống gặp họ và làm 
cho người chết nói chuyện được với họ và dẫu cho TA có tập trung 
mọi thứ mang đặt trước mặt họ để cho họ nhìn thây tận mắt thì họ 
vẫn không tin như thế trừ phi Allah muôn khác đi, bởi vì đa số bọn 
họ là những kẻ ngu muội. 

112 - Và tương tự như thê TA (Allah) đã đặt Shaytãn và Jỉnn làm kẻ 
thù cho môi vị Nabi\ chúng gợi ý cho nhau bằng những lời lẽ hoa mỹ 
đổ mong lừa dôi thiên hạ. Và nếu Rabb (Allah) của Ngươi muốn 
khác đi thì chúng sẽ không làm thế. Do đó, hãy bỏ mặc chúng với 
những điều chúng bịa đặt. 

113. - Và hãy để cho tâm lòng của những kẻ không tin nơi Đời sau 
nghiêng vê lời dụ dô đường mật đó và để cho họ vui sướng với nó 
và để cho họ kiếm chác được gì mà họ có thể làm. 

114. - Hãy bảo họ: “Há ta phải đi tìm một Dâng Xét xử nào khác 
ngoài Allah hay sao trong lúc Ngài là Dâng đã ban Kinh sách với lời 
giải thích cặn kẽ xuống cho các người?” Và những kẻ mà TA (Allah) 
đã ban cho Kinh sách đều biêt rõ rằng Nó {Qur'ãri) đã được Rabb 
của Ngươi ban xuống bằng sự thật. Bởi thế, Ngươi chớ là một người 
ngờ vực (về hiện tượng đó). 

115. - Lời phán của Rabb (Allah) của Ngươi hoàn hảo về chân-lý và 
công-lý. Không ai có thể thay đổi được Lời phán của Ngài bởi vì 
Ngài là Đâng hằng Nghe, Đấng hằng Biết hết (mọi việc). 

116. - Và nếu Ngươi tuân theo trào lưu của đa sô" người trên trái đất 
thì chúng sẽ dắt Ngươi đi lạc khỏi Chính đạo của Allah bởi vì họ chỉ 
làm theo sở thích và chỉ đoán chừng mà thôi. 

117. - Quả thật, Rabb (Allah) của Ngươi biết rõ ai là kẻ lạc khỏi 
Chính đạo của Ngài và ai là người được hướng dẫn. 

118. - Do đó, hãy ăn thịt (của con vật) mà tên của Allah được đọc 
lên cho nó nếu các ngươi tin tưởng nơi các Lời mặc khải của Ngài. 
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Surah 6. Al-An’am Juzu 8 

119. - Và tại sao các ngươi không ăn thịt (của con vật) mà tên của 
Allah đã được đọc nhắc lên nó và chắc chắn Ngài đã giải thích cho 
các ngươi thực phẩm nào mà các ngươi không được dùng ngoại trừ 
vì nhu câu bắt buộc phải dùng (để sống)? Và quả thật, nhiều người 
dắt thiên hạ đi lạc là do ham muốn rieng tư của họ chứ không do 
hiếu biết. Quả thật, Rabb của Ngươi biết rõ những kẻ phạm giới. 

120. - Hãy tránh mọi thứ tội, công khai hay kín đáo. Bởi vì ai lãnh tội 
thì sẽ đền tội mà họ đã gây ra. 

121. - Và chớ ăn thịt (của con vật) mà tên của Allah không được đọc 
nhấc lên nó. Bởi vì đó là một sự phạm giới. Và quả thật Shaytân xúi 
giục bạn bè của nó cãi-vã với các người. Và nếu các người nghe 
theo chúng thì sẽ trở thành những người thờ đa thần. 

122. - Có thể nào một người đã chết (tâm linh) được TA (Allah) ban 
cho sự sông và ánh sáng nhờ đó y có thể bước đi thong dong giữa 
thiên hạ, ngang bằng với một người đắm chìm trong u-mê mà hắn 
không bao giờ thoát ra nổi? Việc làm của những kẻ không có đức tin 
tỏ ra hấp dan đối với chúng giong như thế. 

123. - Và TA (Allah) đã khiến cho các tên tội lỗi của mỗi thị trấn lên 
làm lãnh tụ để chúng có cơ hội âm mưu đặt kế hoạch trong đó. 
Nhưng chúng chỉ âm mưu chông lại bản thân mình nhưng chúng 
không nhận thấy điều đó. 

124. - Và khi có một Dấu-hiệu đến với chúng, chúng bảo: “Chúng tôi 
sẽ không bao giờ tin tưởng trừ phi chúng tôi nhận được điều giông 
như điều đã được ban cho các Sứ giả của Allah.” Allah biết ro đâu 
là'chỗ mà Ngài phải đặt Thông điệp của Ngài. Rồi đây những tên 
tội lỗi sẽ sớm bị Allah hạ nhục và sẽ chịu một sự trừng phạt khắc 
nghiệt về những điều chúng đã từng âm mưu. 
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Sũrah 6. Al-An’ãm Juzu 8 

125. - Bởi thế, ai là người mà Allah muôn hướng dẫn thì sẽ được 
Ngài mở rộng tấm lòng để đến với Islãm. Và ai là người mà Allah 
đánh lạc hưđng thì Ngài sẽ thu hẹp tấm lòng của y, chật chội đến 
mức y có cảm giác như đang đi lên trời. Allah đặt sự ô-uế lên những 
kẻ không tin tưởng đúng như thế. 

126. - Và đây là con đường (đạo lý) chính trực của Rabb (Allah) của 
Ngươi. Chắc chắn TA (Allah) đã giải thích các Lời mặc khải rõ ràng 
cho đám người ghi nhớ. 

127. - Họ sẽ được hưởng ngôi nhà bằng an với Rabb của họ. Và Ngài 
sẽ là Đấng Che chở của họ do những điều (thiện) mà họ đã làm. 

128. - Và vào một Ngày, Ngài sẽ tập hợp tất cả trở lại, và phán: “Hỡi 
tập đoàn Jinnì Chắc chắn các ngươi đã kết nạp nhiều (vong hồn) 
của loài người.” Bạn bè của chúng trong loài người sẽ thưa: “Lạy 
Rabb chúng tôi! Chúng tôi đã vui vầy với nhau nhưng (cuối cùng) 
chúng tôi đã mãn hạn kỳ mà Ngài đã ấn định cho chúng tôi.” (Allah) 
sẽ phán: Lửa (của Hỏa ngục) sẽ là chỗ cư ngụ mà các ngươi sẽ vào 
sông muôn đời trong đó trừ phi Allah muốn khác đi.” Và quả thật 
Rabb của Ngươi Rất mực Thông suốt và Biết hết (mọi việc). 

129. - TA (Allah) đã khiến cho những tên ác nhân quay về kết thân 
vơi nhau vì những điều (tội lỗi) mà chúng đã phạm. 

130. - Hỡi tập đoàn Jinn và loài người! Há đã không có các Sứ giả 
xuât thân từ các ngươi đến thuật lại cho các ngươi về các Dâu-hiệu 
của TA và báo cho các ngươi biết về Ngày hội ngộ này của cảc 
ngươi hay chăng?” Chúng se thưa: “Chúng tôi xác nhận (điều đó) co 
thật nơi bản thân của chúng tôi!” Nhưng đời sông trần tục này đã dốỉ 
gạt chúng cho nên chúng đã tự xác nhận rằng mình là những kẻ 
không tin tưởng. 
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Sũrah 6. Al-An’ãm Juzu 8 

131. - Sở dĩ như thế là vì Rabb (Allah) của Ngươi không muôn tiêu 
diệt các thị trân một cách bât công trong khi dân cư của chúng chưa 
được báo trước. 

132. - Và tât cả sẽ được ban câp bậc tương xứng với việc làm của họ 
bởi vì Rabb của Ngươi không làm ngơ về những điều họ đã làm. 

133. - Và Rabb của Ngươi Rất mực Giầu có và đầy lòng Khoan dung. 
Nêu muôn, Ngài có thể tiêu diệt các người bất cứ lúc nào và đưa ai 
mà Ngài muốn đến kế tục các người giông như việc Ngài đã cho 
sinh sản các người từ con cháu của đám người khác. 

134. - Bởi vì quả thật (hình phạt) đã được hứa với các người chắc 
chăn sẽ xảy ra. Và các người sẽ không tài nào trốn thoát được. 

135. - Hãy bảo họ: “Hỡi dần ta! Các người hãy làm theo khả năng 
của các người. Ta sẽ làm phần việc của ta; rồi đây các người sẽ sớm 
biêt kết quả tốt đẹp về ngôi nhà (ở cõi Đời sau) sẽ thuộc về ai. Bởi 
vì quả thật, những kẻ làm điều sai quấy sẽ không phát đạt.” 

136. - Và họ cúng cho Allah một phần đất trồng trọt và một số thú 
nuôi mà Ngài đã tạo ra cho họ và họ nói theo sở thích: “Đây là phần 
cúng cho Allah và đây là phần cúng cho các thần linh của chúng 
tôi.” Nhưng phân đât và thú nuôi cúng cho các thần linh của họ 
không đến tay Allah trong lúc phần cúng cho Allah lại đến tay của 
các thần linh của họ. Thật bỉ ổi thay điều mà họ suy xét. 

137. -Và các thần linh của họ đã làm cho việc giết con cái của họ tỏ 
ra hâp dẫn đôi với đa sô người thờ đa thần với mục đích đưa họ đến 
chỗ hủy diệt và xáo trộn trong tôn giáo của họ; và nếu Allah muôn 
khác đi thì họ đã không làm điều đó. Thôi hãy bỏ mặc họ với điều 
mà họ bịa đặt. 
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Sũrah 6. Al-An’ãm Juzu 8 

138, - Và họ nói (một cách huyễn hoặc) như sau: “Thú nuôi và hoa 
mâu này bị cấm (dùng). Không ai được phép ăn (thịt của) chúng 
ngoại trừ người nào chúng tôi cho phép.” Ngoài ra, còn có loại thú 
họ câm không cho chở (hoặc cưỡi) trên lưng và có loại thú nuôi (khi 
cắt cổ làm thịt) không được nhắc tên của Allah lên chúng; họ bịa đặt 
điều nói dôi rồi đổ thừa cho Ngài. Ngài sẽ sớm bắt phạt họ về điều 
(tội lỗi) mà họ đã bịa đặt. 

139, - Và họ nói: “Con trong bụng của con thú này chỉ dành riêng 
cho đàn ông chúng tôi và các bà không được dùng. Nhưng nếu con 
vật đẻ ra bị chết thì mọi người đều được hưởng phần trong đó.” Ngài 
(Allah) sẽ sớm bắt phạt chúng về điều mê tín chúng đã bịa đặt rồi 
đổ thừa cho Ngài. Quả thật, Ngài Rất mực Thông suốt và Biết hết 
(mọi việc). 

140, - Chắc chắn là thua thiệt những ai do điên rồ và ngu muội đã 
giêt con cái của họ và cấm dùng thực phẩm mà Allah đa cung cấp 
cho họ, và bịa đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho Allah. Chắc chắn họ 
đã lầm lạc và không được ai hướng dẫn. 

141, - Và Ngài (Allah) là Đấng đã cho sản xuất các ngôi vườn có 
hàng dậu và không có hàng dậu, và chà là, và rẫy ưồng đủ loại hoa 
mâu, và trái ô-liu và trái lựu giống nhau (về mặt trái hạt) nhưng 
khác nhau (về mặt phẩm chất). Hãy ăn trái của chúng khi trái chín 
nhưng hãy trả phần thuế (hoa lợi) vào ngày gặt hái và chớ phung phí 
bởi vì Allah không yêu thương những kẻ phung phí. 

142, - Và trong loài thú nuôi, có con dùng để chuyên chở và có con 
dùng để ăn thịt. Hãy ăn thịt con nào Allah cung cấp cho các người 
nhưng chớ dẫm theo bước chân của Shaytãn bởi vì nó là kẻ thù công 
khai của các người. 
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Surah 6. Al-An’am Juzu 8 

143, - Bắt tám con vật, chia theo cặp; cừu một cặp và dê một cặp. 
Xong hỏi họ: “Có phải Ngài (Allah) cấm (ăn thịt) hai con đực hoặc 
hai con cái hoặc con nào nằm trong bụng của hai con cái đó hay 
không? Hãy cho Ta biết (sự thật) từ sự hieu biết của các ngươi nếu 
các ngươi chân thật.” 

144, - Lạc đà một cặp và bò một cặp, rồi hỏi họ: “Có phải Ngài 
(Allah) cấm (dùng thịt của) hai con đực hoặc hai con cái hoặc con 
nào nằm trong bụng của hai con cái đó hay không? Phải chăng các 
ngươi có mặt tại đó khi Allah ban hành lệnh cấm? Thế còn ai sai 
quây hơn kẻ đã đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho Allah mục đích làm 
cho loài người lạc đạo do thiếu hiểu biết của họ. Quả thật, Allah 
không hướng dẫn đám người làm điều sai quấy.” 

145, - Hãy bảo họ: “Ta không thấy nơi điều đã được mặc khải cho 
Ta có khoản nào câm một người ăn không được dùng món đó trừ phi 
là thịt của xác chết hoặc máu tuôn ra hoặc thịt của con heo bởi vì nó 
ô-uế, hoặc gớm ghiếc khi nó được cúng cho kẻ (thần linh) nào khác 
không phải là Allah. Nhưng ai vì nhu cầu bắt buộc đành phải ăn chứ 
không cố ý hay quá độ (tiu báo cho họ biết) quả thật Rabb (Allah) 
của Ngươi Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung! 

146, - Còn đối với những ai là người Do thái, TA (Allah) đã cấm họ 
dùng (thịt của) tất cả loài vật có móng chân liền (không chẻ làm hai 
hoặc nhọn), và TA đã câm họ dùng mỡ bò và mỡ dê ngoại trừ loại 
mỡ dính vào lưng hoặc dính vào ruột và xương của chúng. TA bắt 
phạt họ như thế là vì tội chống đối của họ; và quả thật TA (Allah) 
nói sự thật. 
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Surah 6. Al-An’ãm Juzu 8 

147. - Nhưng nếu họ cho Ngươi nói dốì thì hãy bảo họ: “Rabb (Allah) 
của các ngươi vô cùng Khoan dung nhưng đám người tội lỗi sẽ 
không tránh khỏi sự Giận-dữ của Ngài.” 

148. - Những ai tôn thờ đa thần sẽ nói như sau: “Nếu Allah muốn 
khác thì chúng tôi lẫn cha mẹ của chúng tôi đâu có thờ thần linh 
(cùng với Ngài) và chúng tôi cũng không cấm đoán điều gì.” Những 
kẻ trước họ cũng đã nói dối giông như thế cho đến khi họ nếm hình 
phạt của TA. Hãy hỏi họ: “Há các ngươi có một sự hiểu biết chắc 
chắn (về điêu các ngươi đã nói) hay chăng? Nếu có thì hãy mang nó 
đên trình bày trước bọn ta. Các ngươi chỉ làm theo sở thích và các 
ngươi chỉ phỏng đoán.” 

149. - Hãy bảo họ: “Chỉ Allah mới có các lập luận tối hậu. Bởi vì 
nếu quả thật Allah muôn thì chắc chắn Ngài đa hướng dẫn tất cả các 
người.” 

150. - Hãy bảo họ: “Hãy đưa các nhân chứng của các người đến để 
xác nhận Allah đã cấm điều này.” Nhưng nếu họ xác nhận thì Ngươi 
chớ nên xác nhận cùng với họ. Và chớ làm theo điều ham muốn của 
những kẻ đã phủ nhận các Dấu-hiệu của TA (Allah) và những kẻ 
không tin nơi Đời sau bởi vì họ dựng những đối tượng ngang vai với 
Rabb (Allah) của họ. 

151. - Hãy bảo họ: “Đến đây, để Ta đọc cho các ngươi điều lệnh mà 
Rabb của các người đã cấm các ngươi: chớ bao giờ tổ hợp bất cứ cái 
gì với Ngài và hãy ăn ở tử tế với cha mẹ của các ngươi; và chớ vì sợ 
nghèo mà giết con cái của các ngươi. TA cung dưỡng các ngươi và 
cả chúng nữa. Và chớ đên gần những điều thô bỉ dù công khai hay 
kín đáo; và chớ giết sinh mạng (của con người) mà Allah đã làm cho 
linh thiêng trừ phi vì lý do chính đáng (của công lý và luật pháp). 
Đó là điêu Ngài chỉ thị cho các ngươi để cho các ngươi hiểu. 
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Sũrah 6. Al-An’ãm Juzu 8 

152, - “Và chớ đến gần tài sản của trẻ mồ côi trừ phi với kế hoạch 
cải thiện nó cho đến khi trẻ đến tuổi trưởng thành (để có thể quản lý 
nó); và hãy đo cho đúng và cân cho đủ; TA chỉ bắt mỗi linh hồn vác 
gánh nặng (trách nhiệm) tùy theo khả năng của nó; và khi các ngươi 
nói năng, hãy công bằng trong lời nói dẫu rằng nó có nghịch với bà 
con ruột thịt đi nữa; và hãy làm tròn Lời Giao-ước của Aliah. Đó là 
điêu Ngài chỉ thị cho các ngươi để cho các ngươi ghi nhớ. 

153. - “Và (hãy biêt) rằng đây là con đường ngay chính của Ta. Hãy 
theo nó và chớ theo con đường nào (khác) sợ rằng nó sẽ đưa các 
ngươMệch khỏi con đường của Ngài. Ngài chỉ thị cho các ngươi như 
thế để cho các ngươi trở thành người ngay chính sỢ Allăh.” 

154, - Rồi TA (Allah) ban cho Mủsa Kinh sách để TA hoàn tất (Ân- 
huệ cua TA) cho những ai làm tốt và giải thích rõ từng vấn đề và đó 
là một Chỉ đạo và một Hồng ân (cho con cháu của Israel) để cho họ 
tin tưởng nơi việc gặp gỡ Rabb cua họ lại (ở Đời sau). 

155, - Và đây là một Kinh sách mà TA (Allah) đã ban xuống như một 
phúc-lành Do đó, hãy theo Nó (Qur'ãn) và sợ Allah đe cho các 
người có thể được khoăn dung. 

156. - E rằng các người có thể nói; “Kinh sách (của Allah) chỉ được 
truyen xuống cho hai giáo phái (Do thái và Thiên Chúa giáo) trước 
chúng tội, và chúng tôi không hề biết gì về việc học hỏi (Kinh sách) 
của họ.” 

157. - Hoặc các người cũng có thể nói: “Nếu Kinh Sách đã được ban 
xuống cho chúng tôi thì chúng tôi đã được hướng dẫn đúng hơn họ.” 
Bơi thê, giờ đây một Bằng chứng và một Chỉ đạo và một Hồng ân từ 
Rabb (Allah) của các người đã đên với các người. Cho nên còn ai sai 
quấy hơn kẻ phủ nhận các Lời Mặc khải của Allah và lánh xa 
chúng? TA (Allah) sẽ sớm trừng phạt những ai lánh xa các Lời mặc 
khải của TA bằng một hình phạt rất mực xâu xa vì tội chúng đã từng 
quay lánh bỏ đi. 
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Sũrah 6. Al-An’ãm Juzu 8 

158. - Phải chăng họ đang chờ các Thiên thần xuống gặp họ hoặc 
Rabb của Ngươi đến gặp họ hoặc một vài Dấu-hiệu của Rabb của 
Ngươi hiện ra? Vào một Ngày mà một vài Dấu-hiệu của Rabb của 
Ngươi hiện ra, đức tin của một người sẽ chẳng giúp ích gì được cho 
linh hôn của người đã từng không tin tưởng trước đó và đã không thu 
hoạch được một điều tôt nào trong đức tin của họ. Hãy bảo họ: “Hãy 
chờ đợi đi bởi vì chúng tôi cũng đang chờ đợi (như quí vị).” 

159. - Còn đôi với những ai đã phân chia tôn giáo của họ và lập 
thành giáo phái, Ngươi chẳng có gì quan hệ với họ. Công việc của 
họ chỉ quan hệ đến Allah. Rồi Ngài sẽ cho họ biết về những điều họ 
đã từng làm. 

160. - Ai đến (trình diện Allah) với một điều phúc lành thì sẽ được 
hựởng mười điều lành tương tự; ngược lại ai đến (gặp Allah) với mọt 
điều dữ thì sẽ bị phạt bằng một đĩều dữ tương tự. Va họ sẽ không bị 
(Allah) đối xử bat cong. 

161. - Hãy bảo họ: “Quả thật, Rabb (Allah) của Ta đã hướng dẫn Ta 
đên con đường ngay chính, tôn giáo đúng đắn, tín ngưỡng của 
Ibrãhĩm, Hanĩf (chỉ tôn thờ riêng Àĩlah). Và Ta không là một người 
thờ đa-thần.” 

162. - Hãy bảo họ: “Quả thật, cuộc lễ nguyện (Salãh) của Ta và việc 
1® lể của Ta, cuộc sông và cái chết của Ta đều hiến trọn cho Allah, 
Rabb (Đấng Chủ Tể) cua vũ trụ. 

163 - “Ngài không có ai hợp tác. Và Ta đã được chỉ thị như thế và 
Ta là người Muslim đầu tiên thần phục Ngài.” 

164, - Hãy bảo họ: “Ta sẽ phải tìm một Rabb (Đấng Chủ Tể) nào 
khác Allah hay sao trong lúc Ngài là Rabb của vạn vật? Và mỗi linh 
hôn chỉ chịu trách nhiệm cho chính bản thân mình; và không một 
người khuân vác nào sẽ vác giùm gánh nặng (trách nhiệm) của 
người khác. Rồi chung cuộc các người sẽ quay về trình diện Rabb 
của các người trở lại. Xong Ngài sẽ cho các người biết (sự thật) về 
những điều các người đã từng tranh chấp.” 

165. - Và Ngài là Đâng đã làm cho các người nối nghiệp trên mặt 
đất. Và Ngài đã nâng cấp bậc của người này trội hơn người kia để 
Ngài có thể thử thách các người với món quà mà Ngài đã ban cho 
các người. Quả thật, Rabb của Ngươi rất nhanh ữong việc trừng phạt 
nhưng quả thật Ngài cũng Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 
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Sũiah 7. Al-A'rãf Juzu 8 

Nhân danh Allah, Đấng rất mực Độ lượng, Đấng rất mực Khoan dung 

1.- Alif. Lãm. Mĩm. Sãd. 

2- (Đây là) một Kinh sách được ban xuống cho Ngươi 
(Muhammad!) nhưng chớ vì nó mà tấm lòng của Ngươi sẽ thắt lại 
(bởi vì nó được ban xuống) là để cho Ngươi dùng cảnh cáo (những ai 
lam đường lạc lôi) và nhắc nhở những người có đức tin. 

3. - Hãy tuân theo điều (mặc khải) đã được ban xuống cho các người 
từ Rabb (Allah) của các người (hỡi nhân loại!) và chớ nghe theo 
người bảo hộ (hay chủ nhân) nào khác ngoài Ngài. ít thay việc các 
người ghi nhớ lời khuyên bảo này! 

4. - Và có bao nhiêu thị trấn đã bị TA (Allah) tiêu diệt vì tội lỗi (của 
dân cư) của chúng? Hình phạt của TA xảy đến cho chúng bất ngờ 
vào ban đêm hoặc vào lúc chúng đang nghỉ trưa. 

5. - Bởi thế, khi hình phạt của TA giáng xuống chúng, chúng chỉ biết 
than thân (nói): “Quả thật, chúng tôi là những kẻ làm điều sai quây.” 

6. - Rồi TA (Allah) sẽ hỏi những người tiếp thu Thông điệp và những 
Sứ giả (của TA). 

7-' Bởi the, do hiểu biết, TA (Allah) sẽ kể lại cho chúng toàn bộ sự 
tích bởi vì TA (Allah) không hề vắng mặt (bất cứ lúc nào và nơi nào). 

8 " Và việc cân đo (Phúc và Tội) vào Ngày (Xét xử) đó xảy ra thật. 
Bơi thê, những ai mà bàn cân (chứa việc thiện) nặng thì sẽ là những 
người thành đạt. 

9. - Còn những ai mà bàn cân (chứa việc thiện) nhẹ thì sẽ là những 
người tự hủy hoại bản thân mình vì tội đã từng xuyên tạc các Dâu 
hiệu của TA. 

10. - Và chắc chắn TA (Allah) đã định cư các người trên trái đất và 
tạo nơi đó phương tiện sinh sống cho các người. ít thay việc các 
người tỏ lòng biết ơn. 

Ỵà chắc chắn TA (Allah) đã tạo hóa rồi ban cho các người hình 
the roi TA bảo các Thiên thần quì xuống chào Ãdam và chúng quì 
xuong ngoại trừ Iblĩs. Nó không chịu phủ phục. 
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Sũrah 7. Al-A'raf Juzu 8 

12. - (Allah) phán: “Điều gì cản nhà ngươi không chịu phủ phục khi 
TA ra lệnh cho ngươi (hỡi Iblĩs)? (Iblis) thưa: “Bề tôi tốt hơn hắn 
(Adam) bởi vì Ngài đã tạo bề tôi bằng lửa, còn hắn thì bằng đất 
sét.” 

13. - (Allah) phán: “Nhà ngươi hãy đi xuống khỏi đó (Thiên đàng). 
Nhà ngươi không được ngạo mạn trong đó. Hãy đi ra! Quả thật, nhà 
ngươi là một tên khốn nạn nhất.” 

14. - (Iblĩs) tâu: “Xin Ngài tạm tha cho bề tôi (được sông) cho đến 
ngày chúng (con cháu cua Ãdam) được dựng sông lại.” 

15. - (Allah) phán: “Tạm tha cho nhà ngươi.” 

16. - (Iblĩs) kèo nài: “Bởi vì Ngài đã xua đuổi bề tôi, bề tôi sẽ nằm 
chờ (dụ dỗ) chúng (con cháu của Ảdam) trên con đường ngay thẳng 
của Ngài.” 

17. - “Rồi bề tôi sẽ tấn công chúng từ đằng trước, đằng sau và từ bên 
phải, bên trái. Và Ngài sẽ thây đa số bọn chúng là những kẻ phụ ơn.” 

18. - (AlỊah) phán: “Hãy đi ra khỏi đó, thứ đáng khinh và đáng tống 
co đi nơi khác. Ai trong bọn chúng theo nhà ngươi thì tất cả sẽ bị TA 
bắt nhốt vào đầy Hỏa ngục.” 

19. " (Và Allah phán cho Ảdam): “Hỡi Ẫdam! Ngươi và vợ của ngươi 
hãy ở trong Thiên đàng. Hai ngươi ăn tùy thích (món ngon vật lạ) 
mà hai ngươi tìm thấy bât cứ nơi nào trong đó, nhưng chớ đến gần 
cái 'Cây' này sợ rằng hai ngươi sẽ trở thành những kẻ phạm giới.” 

20. - Nhưng Shaytãn (Iblĩs) đã thì thào với hai người (lời đường mật) để 
làm lộ ra cho hai người thấy điều xâu hổ đã từng được giấu kín khỏi 
hai người (từ trước); và nó nói: “Hai anh chị có biết tại sao Rabb của 
anh chị câm (anh chị) đên cái 'Cây' này không? Chỉ vì lý do sợ anh chị 
trở thành thiên thần hoặc thành người sống bất tử ấy thôi!” 

21. - Và nó thề với hai người: “Tôi là một người cố vấn tốt nhất cho 
hai anh chị.” 

22. - Bởi thế nó đã quỷ quyệt làm cho hai (vợ chồng của Ảdam) rơi 
xuông (khỏi Thiên đàng). Khi hai người nếm (trái của) Cây (đã bị 
câm) phan xâu hổ của họ liền lộ ra cho họ thây và hai người bắt đầu 
khâu lá cây trong Thiên đàng để che kín thân thể của họ. Và Rabb 
của hai người (vợ chồng Adam) gọi hai người, và phán: “Há TA đã 
không câm hai ngươi cái Cây đó và bảo hai ngươi rằng Shaytãn là 
kẻ thù không đội trời chung với hai ngươi hay sao?” 
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Surah 7. Al-A’raf Juzu 8 

23. - Hai người cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi đã 
tự làm hại bản thân mình. Nếu Ngài không tha thứ và khoan dung, 
thì chắc chắn chúng tôi sẽ trở thành những kẻ thua thiệt.” 

24. - (Allah) phán: “Hãy đi xuống, đứa này sẽ là kẻ thù của đứa kia. 
Các ngươi sẽ có trên trái đât một nơi nghỉ tạm và phương tiện sinh 
sống tạm suốt một thời gian ngắn.” 

25. - (Allah) phán tiếp: “Nơi đó các ngươi sẽ sông, và nơi đó các 
ngươi sẽ chêt và từ đó (cuối cùng) các ngươi sẽ được đưa ra trở lại.” 

26. - Hỡi con cháu của Ẵdam! TA (Allah) đã ban cho các ngươi y 
phục để che kín phần xấu hổ của các ngươi và để trang sức; tuy 
nhiên, y phuc tốt nhât là việc sỢ Allah. Đó là một trong các Dâu 
hiệu của Âllah để may ra họ ghi nhớ. 

27. - Hỡi con cháu của Ãdam! Chớ để cho Shaytãn lừa gạt các người 
như nó đã dụ dỗ cha mẹ của các người ra khỏi Thiên đàng bằng 
cách lột trân y phục của hai người để phơi bày cho cả hai thấy sự 
xâu hổ của mình bởi vì nó (Shaytãn) và bộ lạc của nó nhìn thấy các 
người từ một chô mà các người không thể nhìn thây chúng được. 
Quá thật, TA khiên cho các tên Shaytãn làm kẻ bảo hộ của những ai 
không có đức tin. 

28. Và khi chúng phạm một điều thô bỉ, chúng nói: “Bọn ta thây cha 
mẹ của bọn ta làm thê và Allah đã ra lệnh cho bọn ta làm điều đó.” 
Hãy bảo chúng: “Không, quả thật Allah không hề ra lệnh bắt (các 
ngươi) làm điêu thô bỉ. Phải chăng các ngươi đã đổ thừa cho Allah 
điều mà các ngươi không biết?” 

29. - Hãy bảo chúng: “Rabb của Ta chỉ thị (cho các người) việc (ăn 
mặc) đúng đắn nghiêm trang và hướng mặt các người đúng (về 
Allah) tại môi nơi thờ phụng và cầu nguyện Ngài với lòng chân 
thành chỉ dành riêng cho Ngai. Các ngươi sẽ trở về với Ngài giống 
như việc Ngài đã khởi sự tạo hóa các ngươi lúc ban đầu. 

30. - Một sô (người) đã được Ngài (Allah) hướng dẫn còn một sô" 
khác thì lạc hướng. Điều đó chính đáng bởi vì chúng nhận Shaytãn 
làm kẻ bảo hộ thay vì Allah và chúng còn nghĩ rằng chúng đã được 
hướng dẫn đúng đường. 
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Sũrah 7. Al-A’raf Juzu 8 

31, - Hỡi con cháu của Adam! Hãy phục sức trang nhã tại mỗi nơi 
thờ phụng; và ăn và uống nhưng chớ quá độ bởi vì Ngài (Allah) 
không yêu thương những ke quá đọ. 

32, - Hãy bảo chúng: “Ai câm dùng các món trang sức xinh đẹp mà 
Allah đã làm ra cho các bầy tôi của Ngài (sử dụng) và câm dùng các 
món thực phẩm tốt và sạch?” Hãy bảo chung: “Cac thứ đó dành cho 
những ai có đức tin sông ở đời này (và) dành riêng cho họ vào Ngày 
Phục sinh.” TA (Allah) đã giải thích rõ các Lời mặc khải đúng như 
thế cho đám người hiểu biết. 

33, - Hãy bảo chúng: “Rabb của ta chỉ cấm (làm) các điều thô bỉ, dù 
công khai hay kín đáo, và điều tội lỗi và việc áp bức (kẻ khác) bất 
chấp lẽ phải và sự thật, và việc tổ hợp (thần iinh) với Allah, điều mà 
Ngài không bao giờ chấp thuận, và việc nói bậy cho Allah những 
điều mà các ngươi không biết.’ 

34, - Mỗi một Cộng đồng có một thời hạn ấn định; bởi thế khi thời 
hạn đã mãn, họ sẽ không thể trì hoãn lại được một giờ (khắc) nào, 
và cũng không thể ra đi sớm hơn (một giờ khắc nào). 

35, - Hỡi con cháu của Ảdam! Nếu có các Sứ giả xuất thân từ các 
người đến gặp các người kể lại các LỜi mặc khải của TA cho các 
người, thì những ai sợ Allah và sửa mình sẽ không lo sợ cũng sẽ 
không buồn phicn. 

36, - Còn những ai phủ nhận các Lời Mặc khải của TA và tỏ ra khinh 
thường chúng thì sẽ trở thành bạn của Lửa (Hỏa ngục); chúng sẽ vào 
ở trong đó đời đời. 

37 - Thế còn ai gian ác hơn những kẻ bịa đặt ra điều nói dối rồi đổ 
thừa cho AỊlah hoặc phủ nhận các Lời Mặc khải của Ngài? Chúng là 
những kẻ tiếp tục nhận phần (lộc) đã được ghi trong so (định mệnh) 
của chúng, cho đến khi các Thiên sứ (Thiên thần) của TA đến bắt 
hôn chúng. (Thân Chết) sẽ bảo: “Đâu là những kẻ mà các ngươi đã 
từng van vái ngoài Allah?” (Các vong hồn) sẽ đáp: “Chúng đã bỏ 
chúng tôi đi mât rồi.” Và chúng thú tội nghịch với bản thân mình 
rằng chúng là những kẻ không co đức tin. 
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Sũrah 7, Al"A'rãf Juzu 8 

38, - (Allah) sẽ phán: “Các ngươi hãy nhập vào tập đoàn của loài 
người và Jinn đã qua đời trước các ngươi mà vào trong Lửa (của 
Hỏa ngục). Mỗi lần một tập đoàn mới đi vào, nó nguyền rủa tập 
đoàn chị của nó trong đó. Mãi cho đến khi tất cả đều vào trong đo 
(Hỏa ngục), đoàn người cuối cùng sẽ tố cáo đoàn người đầu tiên như 
sau: “Lạy Rabb chúng tôi, những người này đã dắt chúng tôi đi lạc. 
Xin Ngài phạt họ gấp đôi trong Lửa.” (Alíah) sẽ phán: “Mỗi người 
sẽ bị phạt gấp đôi, nhưng các ngươi không biết đó thôi”. 

39, - Và tập đoàn đầu tiên sẽ nói với tập đoàn cuối cùng: “Các anh 
chăng hưởng đặc ân nào hơn bọn tôi, thôi hãy nếm hình phạt về tội 
các anh đã lãnh.” 

40, - Quả thật, những ai đã phủ nhận các Lời Mặc khải của TA 
(Allah) và khinh thường chúng thì sẽ không có một cánh cửa nào 
của bầu trời được mở ra cho họ và họ sẽ không được vào Thiên 
đàng trừ phi con lạc đà chui vào được cái lỗ của chiếc kim may. Và 
TA trừng phạt những kẻ tội lỗi như thế. 

41, - Họ sẽ có một cái giường trong Lửa với các tấm phủ bên trên. 
TA trừng phạt những kẻ làm điều sai quấy đúng như thế. 

42, - Ngược lại, những ai có đức tin và làm việc thiện - TA không bắt 
mỗi linh hồn gánh (ưách nhiệm) quá sức của nó - thì sẽ là những 
người bạn của Thiên đàng, trong đó họ sẽ vào ở đời đời. 

43, - Và TA (Allah) sẽ xóa đi khỏi lòng họ nỗi oán thù; sẽ có các 
dòng sông chảy bên dưới họ và họ sẽ thưa: “Mọi lời ca tụng đều 
dâng lên Allah, Đâng đã hướng dẫn chúng tôi đến chỗ này; nếu 
Allah không hướng dẫn thì chúng tôi sẽ không bao giờ tìm thay Chỉ 
đạo. Chắc chắn các Sứ giả của Rabb chúng tôi đa mang Chan lý 
đên”. Và có tiếng hồ lớn: “Đấy là Thiên đàng của quí vị; quí vị thừa 
hưởng nó vì điều (thiện) mà quí vị đã từng làm.” 
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Sũrah 7. Al-A'rãf Juzu 8 

44. - Và những người bạn của Thiên đàng sẽ gọi những người bạn 
của Hỏa ngục bảo: “Chúng tôi thấy điều mà Rabb chúng tôi đã hứa 
với chúng tôi xảy ra thật. Thế các anh có thấy điều mà Rabb các 
anh đã hứa có thật chăng? (Họ) sẽ đáp: “Vâng, thật”. Nhưng có một 
người hô lớn giữa bọn họ: “Allah nguyền rủa những kẻ làm điều sai 
quấy: 

45. - Những ai đã cản trở (người khác) theo con đường của Allah và 
còn tìm cách bẻ cong nó và phủ nhận Đời sau.” 

46. - Và giữa hai (loại người đó) có một bức màn ngăn cách. Và trên 
các cao điểm có những người biết mặt từng người của họ qua các 
dấu vết của họ. Và họ lớn tiếng gọi những người bạn của Thiên 
đàng, chúc: “Mong quí vị được bằng an!” Họ chưa vào đó (Thiên 
đàng), nhưng hy vọng sẽ được vào. 

47. - Và khi cặp mắt của họ quay nhìn về phía những người bạn của 
Hỏa ngục, họ cầu nguyện thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài đừng 
đặt chúng tôi cùng với những kẻ làm điều sai quay.” 

48. - Và những người bạn nơi các cao điểm lớn tiếng gọi những 
người (trong Hỏa ngục) mà họ biết mặt qua nét đặc trưng của chúng, 
và nói với chúng: “Số (người) đông đảo và của cải dồi dào1 mà các 
người đã từng tự hào có giúp ích gì được cho các người chăng?.” 

49. - “Phải chăng đây là những người mà các người đã mạnh miệng 
thề rằng Allah se khiong bao giờ khoan dung họ?” (Có lời bảo những 
người đã được Allah khoan dung), “Quí vị hãy bước vào Thiên đàng, 
quí vị sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền”. 

50. - Và các người bạn của Hỏa ngục lớn tiếng gọi các người bạn của 
Thiên đàng, nói: “Quí vị hãy rót xucíng cho chúng tôi nước uống 
hoặc bât cứ món gì mà Allah đã ban cấp cho quí vị.” Họ đáp: “Quả 
thật, Allah cấm ca hai thứ đó cho những người không tin tưởng: 

51. - “Những ai đã dùng tôn giáo của mình làm phương tiện giải trí 
và mua vui và bị đời sông trần tục này dối gạt.” Bởi thế, vào Ngày 
(Xét xử) đó, TA (Allah) sẽ quên bấng chúng giông như việc chúng 
quên bẩng Ngày hội ngộ này của chúng (với TA) và việc chúng 
thường xuyên tạc các Dau hiệu của TA. 

1 Jam'ukum có nghĩa hoặc số đông hoặc của cải dồi dào 
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Surah 7. Al-A'rãf Juzu 8 

52. - Và chắc chắn TA (Allah) đã mang đến cho chúng một Kinh 
sách (Qur'ã tì) đã được TA giải thích rõ ràng căn cứ vào sự Hiểu biết 
(của TA). (Kinh sách này) là một Chỉ đạo và là một Hồng ân cho 
đám người có đức tin. 

53. - Phải chăng chúng chỉ chờ xem kết quả của nó (Lời phán trong 
Kinh sách)? Vào Ngày (mà lời cảnh cáo của) nó được thể hiện, 
những ai đã quên bẵng nó sẽ nói: “Chắc chắn các Sứ giả của Rabb 
chúng tôi đã mang Chân lý đến. Thế có người can thiệp nào đứng ra 
can thiệp giùm chúng tôi hoặc có thể nào chúng tôi được trả về trần 
gian trở lại để chúng tôi có dịp làm khác với việc mà chúng tôi đã 
từng làm trong quá khứ hay chăng?” Chắc chắn chúng đã đánh mất 
linh hôn của chúng và những điều mà chúng đã từng bịa đặt ra sẽ bỏ 
chúng đi biệt dạng. 

54. - Quả^thật, Rabb (Đấng Chủ Tể) của các người là Allah, Đấng đã 
tạo các tầng trời và trái đất trong sáu Ngày1 rồi lên ngôi ưên chiếc 
Ngai vương. Ngài lấy ban đêm phủ ban ngày, đêm và ngày đuổi 
theo băt nhau một cách nhanh chóng; và mặt ười và mặt ttăng và 
tinh tú (tât cả) đều phục mệnh2 Ngài. Tuyệt diệu thay, Ngài tạo hóa 
và chỉ huy tất cả! Thật phúc thay Allah, Rabb (Đấng Chủ Tể) của vũ 
trụ và muôn loài! 

55. - Hãy cầu nguyện Rabb của các ngươi trong nhún nhường và 
riêng lẽ (kín đáo) bởi vì Ngài không yêu thương những kẻ vượt quá 
mức giới hạn. 

56. - Và chớ gây rối trên trái đất sau khi nó đã được ổn định trật tự 
và cầu nguyện Ngài với niềm sỢ hãi và hy vọng (trong lòng) bởi vì 
quả thật Hông ân của Allah luôn luôn tiếp cận với những người làm 
tốt. 

57. - Và Ngài là Đấng đưa những luồng gió báo trước tin mừng về 
Hồng ân của Ngài; mãi cho đến khi chúng tập trung các lớp mây 
chứa nước mưa lại, TA chuyển chúng đến một mảnh đất chết cứng 
rôi TA cho đổ mưa lên đó và làm mọc ra đủ lọai hoa mầu. TA sẽ 
dựng người chết (sống lại) đúng như thế để cho các người ghi nhớ 
(việc Phục sinh). 

Một Ngày của Allah bằng một ngàn năm (Q. 22:47) hay năm mươi ngàn năm của 
niên kỷ con người (Q. 70:4) 

2 Musakhkharatin bi amrihi = Ngài chê ngự chúng bằng mệnh lệnh của Ngài 
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Sũrah 7. Al-A'raf Juzu 8 

58. - Và đất tốt (sạch) cho mọc ra hoa mầu phì nhiêu theo sự chấp 
thuận của Rabb của nó; và đất xấu chỉ cho đâm ra hoa mầu lưa thưa. 
TA giải thích các Dâu hiệu đúng như thế cho đám người biết tri ân. 

59. - Chắc chắn TA (Allah) đã cử Nũh (Nô-ê) đến cho người dân của 
Người. Người bảo (họ): “Này hỡi dân ta! Hãy thờ phụng Allah, các 
người không có Thượng Đê nào khác ngoài Ngài. Ta sỢ giùm cho 
các người về sự trừng phạt của một Ngày vĩ đại!” 

60. - Các lãnh tụ trong người dân của Người đáp: “Quả thật, bọn ta 
thấy ngươi lầm iạc rõ ràng.” 

61. - (Nũh) bảo: “Hỡi dân ta! Ta chẳng có gì lầm lạc cả. Ta là một 
Sứ giả của Rabb của vũ trụ và muôn loai. 

62. - “Ta truyền đạt cho các người bức Thông điệp của Rabb của ta 
và ta là một người cố vấn thành thật. Và ta biết từ Allah điều mà 
các người không biết. 

63. - “Há các người ngạc nhiên về bức Thông điệp của Rabb của các 
người do một người phàm xuất thân từ các người mang đến để nhắc 
nhở các người hầu các người sợ Allah và được khoan dung hay 
chăng?” 

64. - Nhưng họ đã cho rằng Người nói dôi, cho nên TA đã cứu Người 
và những người theo Người trên một chiếc tàu, và TA đã nhận chìm 
(dưới nước lụt) những ai đã phủ nhận các Dâu hiệu của TA. Quả 
thật, chúng là một đám người mù quáng. 

65. - Và về dân tộc 'Ẩd, TA đã cử Hũd, một người anh em của họ đến 
với họ. (Hũd) bảo (họ): “Hỡi dân ta! Hãy thờ phụng Allah, các người 
không có một Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Thế các người 
không sợ Allah hay sao?” 

66. - Các lãnh tụ của những kẻ không có đức tin trong người dân của 
Người lên tiếng: “Thật sự bọn ta thấy ngươi điên rồ và bọn ta nghĩ 
rằng ngươi là một tên nói dối.” 

67. - (Hũd) bảo: “Ta không ngu xuẩn, ngược lại ta là một Sứ giả của 
Rabb của vũ trụ và muôn ĩoàĩ. 
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Sũrah 7. Al-A'rãf Juzu 8 

68, - ‘Ta chuyển đạt cho các người những bức thông điệp của Rabb 
của ta và ta là một người cố vấn rất tín nhiệm cho các người. 

69, - “Há các người ngạc nhiên về một thông điệp nhắc nhở từ Rabb 
của các người được gởi đến cho các người qua trung gian của một 
người phàm xuất thân từ các người được dùng để cảnh cáo các người 
hay sao? Và hãy nhớ lại khi Ngài (Allah) đã chỉ định các người nối 
nghiệp người dân của Nũh và tạo các người có vóc dáng to lớn. Do 
đó, hãy nhớ các đặc ân của Allah đã ban cho (các người) để may ra 
các người được phat đạt.” 

70, - Họ đáp: “Có phải ngươi đến yêu cầu bọn ta tôn thờ riêng Allah 
thôi và từ bỏ những vị ma cha mẹ của bọn ta đã từng thờ phụng hay 
sao? Nếu ngươi là một người nói thật thì hãy mang cái (hình phạt) 
mà ngươi thường nói để hăm dọa bọn ta đến trừng phạt bọn ta đi.” 

71, - (Hũd) bảo: “Chắc chắn hình phạt và sự giận dữ của Rabb của 
các người đã rơi nhằm phải các người rồi. Phải chăng các người 
tranh luận với ta về những tên gọi mà các người lẫn cha mẹ của các 
người đã^bịa đặt, điều mà Allah đã không ban cho một thẩm quyền 
nào? Thế các người hãy đợi xem, ta sẽ cùng đợi với các người.” 

72, - Bởi thế, TA lấy lòng Khoan dung mà giải cứu Hũd với những ai 
theo Người và chặt đứt gốc rê của những kẻ đã phủ nhận các Dâu 
hiệu của TA bởi vì chúng là những kẻ không có đức tin. 

73, - Và về người dân Thamũd, TA đã cử Sălih, một người anh em 
của họ đến với họ. (Sălih) bảo (họ): “Hỡi dân ta! Hãy thờ phụng 
Allah, các người không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài cả. 
Chắc chắn một Dấu hiệu rõ rệt từ Rabb của các người đã đến với 
các người: con lạc đà cái này của Allah là một Dâu hiệu cho các 
người. Bởi thế, hãy để mặc nó ăn cỏ trên đất đai của Allah, và chớ 
mó tay hãm hại nó; nếu không nghe, các người sẽ bị trừng phạt đau 
đớn. 
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Sũrah 7. Al-A'rãf Juzu 8 

74. - “Và (hãy nhớ) khi Ngài đã chỉ định các người nốì nghiệp (người 
dân) 'Ad và ban cho các người chỗ ngụ trên trái đất, các người đã 
xây cất dinh thự nơi đồng bằng và đục núi làm nhà trong đó. Bởi 
thế, hãy nhớ các ân huệ của Allah và chớ là những kẻ phá rối trị an 
trên trái đất. 

75. - Các lãnh tụ của những kẻ ngạo mạn trong đám người dân của 
Người (Sãlih) nói với những người yếu thế, và những ai có đức tin 
trong họ, bảo: “Các người có biết chắc Sãlih là một Sứ giả của Rabb 
của Người hay không? Họ đáp: “Chúng tôi tin tưởng nơi điều (mặc 
khải) mà Người mang đến.” 

76. - Những kẻ ngạo mạn đáp: “Bọn ta phủ nhận điều mà các người 
hằng tin tưởng.” 

77. - Xong chúng (những kẻ không tin) cắt nhượng con lạc-đà cái và 
xấc xược thách đố mệnh lệnh của Rabb của chúng bởi vì chúng nói: 
“Hỡi Sãlihĩ Nếu ngươi là một Sứ giả của Allah thì hãy mang cái 
(hình phạt) mà ngươi dọa dâm bọn ta đến ưừng phạt bọn ta đi.” 

78. - Do đó, một trận động đất đã chụp bắt chúng vào buổi sáng, làm 
cho chúng chêt chui đầu trong nhà. 

79. - Tiếp đó, Sãlih rời bỏ chúng, và bảo: “Hỡi dân ta! Chắc chắn ta 
đã truyền đạt cho các người Thông điệp của Rabb của ta và khuyên 
bảo các người điều tốt lành nhưng các người không thích những 
người cố van tốt.” 

80. - Và (hãy nhớ) Lũt khi Người bảo người dân của Người (như sau): 
“Phải chăng các người đã làm một điều thô bỉ nhất mà không một 
người nào trong thiên hạ đã làm như các người? 

81. - “Các người đã làm tình với đàn ông thay vì phụ nữ. Không, các 
người là một đám người vượt quá mức giới hạn.” 
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82, - Và người dân của Người không biết nói gì để trả lời ngoài điều 
này: “Hãy tông cổ họ ra khỏi thành phô" của các người! BỞI vì họ là 
những người muôn được trong sạch.” 

83. - Nhưng TA đã cứu Người (Lũi) và gia đình của Người ngoại trừ 
người vợ của Người; bà ta là một người trì trệ đằng sau. 

84, - Và TA đã trút lên họ một trận mưa đá (diêm sinh). Bởi thế, hãy 
xem kêt cuộc của những kẻ tội lỗi đã xẩy ra như thế nào! 

85. - về người dân Madyan (Madian), TA đã cử Shu'ayb, một người 
anh em của họ đến với họ. Shu'ayb bảo (họ): “Hỡi dân ta! Hãy thờ 
phụng Allah, các người không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài 
cả. Chắc chắn đã có một bằng chứng rõ rệt từ Rabb của các người 
đên với các người. Bởi thế, hay đo cho đúng và cân cho đủ và chớ 
lây bớt hàng hóa của người và chớ gây phá rốì trên trái đất sau khi 
nó đã được ổn định trật tự. Điều đó tốt nhất cho các người nếu các 
người có đức tin. 

86. - “Và chớ ngồi chờ tại mỗi ngã đường dọa dẫm và cản trở những 
ai tin nơi Ngài (Allah) xa lánh con đường của Ngài và tìm cách bẻ 
cong nó. Và hãy nhớ lại khi các người chỉ gồm một thiểu sô" rồi Ngài 
gia tăng nhân sô" của các người thêm đông; và hãy xét xem kết cuộc 
của những kẻ phá họai xẩy ra như thê" nào. 

87, - “Và nêu trong các người có một sô" người tin tưởng nơi điều 
(mặc khải) mà ta mang đến và có một sô" khác không tin tưởng thì 
hãy kiên nhân chịu đựng cho đến khi Allah xét xử giữa chúng ta bởi 
vì Ngài là Đấng Xét xử Ưu việt.” 
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Sũrah 7. Al-A'raf Juzu 9 

88, - Các lãnh tụ của những kẻ kiêu căng trong đám dân của Người 
lên tiếng: “Hỡi Shu'ayb, hoặc bọn ta sẽ tông co ngươi và các tín đồ 
theo ngươi ra khỏi thị trấn của bọn ta hoặc các ngươi sẽ phải trở lại 
với tín ngưỡng của bọn ta.” (Shu'ayb) đáp:” Sao? Dẫu chúng tôi cả 
ghét nó nữa hay sao! 

89, - “Nếu trở lại với tín ngưỡng của quí vị thì chắc chắn chúng tôi 
băt buộc phải bịa đặt điều nói dối với Allah sau khi Ngài đã giải 
thoát chúng tôi ra khỏi (tín ngưỡng) đó. Chúng tôi không có cách 
nào trở về với nó được trừ phi Allah, Rabb của chúng tôi muốn khác 
đi. Sự hiểu biết của Rabb của chúng tôi bao quát tất cả mọi vấn đề. 
Chúng tôi trọn tin và phó thác cho Allah. (Họ cầu nguyện thưa:) 
“Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài dùng sự Thật mà quyết định giữa 
chúng tôi với người dân của chúng tôi bởi vì Ngài là Đấng Quyết 
định Ưu việt.” 

90. - Các lãnh tụ của những kẻ không có đức tin trong đám người dân 
của Người lên tiếng: “Nếu các người tuân theo Shu'ayb thì chắc 
chắn các người sẽ thua thiệt!” 

91. - Nhưng một trận động đất bất thần chụp bắt họ vào buổi sáng 
khiến họ chết chúi đầu trong nhà. 

92, - Những ai cho Shuayb nói dối đã bị tiêu diệt toàn bộ làm như họ 
đã không từng sông nơi đó bao giờ. Những ai đã bảo Shu'ayb nói dối 
mới là những kẻ thua thiệt. 

93. - Thế rồi Shu'ayb từ giả (họ) ra đi và nói với họ: “Hỡi dân ta! 
Chắc chắn ta đã truyền đạt cho các người những bức thông điệp của 
Rabb của ta và khuyên bảo các người điều tốt lành. Nhưiig làm sao 
ta có thể thương tiếc cho một đám người không tin tưởng.” 

94, - Và TA đã không cử một vị Nabi nào đến một thị trấn mà lại 
không bắt dân cư của nó chịu cam khổ và hoạn nạn để cho họ hạ 
mình thần phục. 

95. - Rồi TA đổi điều xấu (khôn khổ) sang điều tốt (trù phú) cho đến 
khi họ phát đạt dồi dào và họ nói: “ Cha mẹ của chúng tôi cũng đã 
từng trải cảnh nghèo và cảnh giầu”. Thế rồi TA bất thần túm bắt họ 
trong lúc họ không ngờ đến. 
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Sũrah 7. Al-A'raf Juzu 9 

96. - Và nếu dân cư của các thị trấn tin tưởng và sỢ Allah thì chắc 
chắn TA sẽ mở ra cho họ bao thứ ân phúc từ tren trời xuống dưới đất 
nhưng họ phủ nhận (Allah và các Sứ giả) cho nên TA đã bắt phạt họ 
về các điều (tội lỗi) mà họ đã làm. 

97. - Dân cư của các thị trân cảm thây an toàn chăng khi cơn thịnh nộ 
của TA đến chụp bắt họ vào ban đêm trong lúc họ đang yên giấc? 

98. - Hoặc họ cảm thấy an toàn chăng khi cơn thịnh nộ của TA đến 
với họ vào lúc mặt trời lên cao khi họ đang vui đùa? 

99. - Hoặc họ cảm thấy an toàn chăng trước kế hoạch bí mật của 
Allah? Nhưng không ai cảm thấy an toàn trước kế hoạch của Allah 
ngoại trừ đám người thua thiệt. 

100. - Há không là một chỉ đạo (bài học) cho những ai thừa kê trái 
đât sau khi dân cư của nó (đã bị tiêu diệt)? rằng nếu muôn, TA sẽ 
thừa sức tiêu diệt họ vì tội lỗi của họ và niêm kín tâm lòng của họ 
khiến họ khôrig nghe biết gì hay sao? 

101. - Đó là câu chuyện về các thị trấn mà TA kể lại cho Ngươi 
(Muhammad); và chắc chắn đã có những Sứ giả xuất thân từ họ đến 
gặp họ với những bằng chứng rõ rệt nhưng họ không tin tưởng nơi 
điều (mặc khải) mà họ đã từng phủ nhận trước đó. Allah niêm kín 
tấm lòng của những kẻ không tin đúng như thế. 

102. - Và TA thấy đa số bọn họ không giữ đúng lời hứa và quả thật 
TA thấy bọn họ chống đối và bất tuân~ 

103. - Rồi sau họ, TA đã cử Mũsa mang những Dấu hiệu của TA đến 
gặp Fir'aun và các vị tù trưởng của y nhưng chúng phủ nhận các dấu 
hiệu đó; bởi thế, hãy nhìn xem kết cuộc của những kẻ thối nát đã 
xẩy ra như thế nào. 

104. - Và Mũsa bảo; “Hỡi Fir'aun\ Ta đây là một Sứ giả do Rabb của 
vũ trụ và muôn loài phái đến,- 
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Sũrah 7. Al-A'raf Juzu 9 

105. - “Ta chỉ được quyền nói sự thật về Allah. Nay ta đến gặp các 
người với một bằng chứng rõ rệt từ Rabb của các người; do đó, hãy 
để cho con cháu của Israel ra đi cùng với ta.” 

106. - (Fir'aun) đáp: “Nếu đến với một dấu hiệu thì ngươi hãy trưng 
bày nó ra xem, nêu ngươi nói thật.” 

107. - Nghe bảo (Mũsa) liền ném chiếc gậy (thần) của Người xuống 
tức thời nó biến thành một con rắn (thần) ro rệt. 

108. - Và (Mũsa) đưa bàn tay của Người ra tức thời nó chói sáng 
trước mắt những người đứng nhìn. 

109. - Các lãnh tụ của đám người dân của Fir'aun (kinh hãi) nói: 
“Quả thật đây là một nhà ảo thuật tài giỏi; 

110. - “Hắn muôn đuổi quí vị ra khỏi lãnh thổ của quí vị. Thế quí vi 
có ý kiến gì?” 

111. - Họ tâu (với Fir'aun:) “Giữ hắn và anh của hắn lại (trong một 
thời gian) và cử người đi khắp các thị trân cáo thị (và tập trung) — 

112. - “Đưa về trình diện bệ hạ tất cả các vị phù thủy tài giỏi (của 
chúng ta).” 

113. - Và các vị phù thủy đến trình diện Fir'aun. Họ tâu: “(Thưa bệ hạ!) 
Đương nhiên chúng tôi sẽ được ân thưởng nếu chúng tôi thắng cuộc.” 

114 - (Fir'aun) bảo: “Vâng, trong trường hợp đó, các ngươi sẽ được 
cất nhắc lên gần ta.” 

115. - (Các vị phù thủy) lên tiếng: “Hỡi Mũsa! Hoặc ngươi ném (bửu 
bối của ngươi) xuống trước hoặc bọn ta sẽ ném trứớc?” 

116. - (Mũsa) đáp: “Qúi vị ném xuống trước.” Do đó, họ ném bửu bối 
của họ xuống. Họ mà mắt người dân và làm cho họ khiếp đãm ưước 
một trò ảo thuật lớn lao. 

117. - Nhưng TA (Allah) đã mặc khải cho Mũsa như sau: “Hãy ném 
chiếc gậy (thần) của Ngươi xuống.” Nó tức khắc nuốt ưọn các vật 
mà họ đã làm giả. 

118. - Bởi thê, sự Thật đã toàn thắng và những món vật giả mà họ đã 
làm ưở thành vô hiệu. 

119. - Cho nên họ thua cuộc và bị khinh miệt. 

120. - Và các tên phù thủy sụp xuống quì lạy (khuất phục). 
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121. - Họ thưa: “Chúng tôi tin tưởng nơi Rabb của vũ trụ và muôn 
loài. 

122. - “Rabb của Mũsa và Hărũn.” 

123. - Fir'aun bảo: “Các ngươi táo gan tin tưởng nơi y (Mũsa) trước 
khi ta cho phép các ngươi hay sao? Quả thật, đây là một mưu kế mà 
các ngươi đã thảo hoạch với nhau trong thành phố hầu trục xuất dân 
cư của nó đi nơi khác. Rồi đây các ngươi sẽ sớm biết (hậu quả của 
việc làm của các ngươi). 

124. - “Chắc chắn ta sẽ cho chặt tay và chân của các ngươi mỗi bên 
một cái rồi chắc chắn ta sẽ cho đóng đinh tất cả bọn bây trên thập tự 
gia.” 

125. - Họ thưa: “Bề nào chúng tôi cũng sẽ ữỡ về với Rabb (Allah) 
của chúng tôi. 

126. - “Còn bệ hạ, bệ hạ nhất định trả thù chúng tôi chỉ vì chúng tôi 
tin tưởng nơi các Dâu hiệu của Rabb chúng tôi khi chúng đến với 
chúng tôi hay sao? (Họ cầu nguyện): 'Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài 
xối lên chúng tôi sự kiên trì nhắn nại vẩ bắt hồn chúng tôi chết như 
là người Muslim (thần phục Ngài).” 

127. - Các lãnh tụ trong đám thuộc hạ của Fir'aun tâu: “Ngài sẽ để 
cho Mũsa và người dân của nó làm loạn trong xứ, bỏ rơi bệ hạ và 
các thần linh của bệ hạ hay sao? (Fir'aun) đáp: “Ta sẽ cho giết con 
trai của chúng và tha mạng các phụ nữ của chúng và áp chế bọn 
chúng.” 

128. - Mũsa bảo người dân của Người: “Hãy cầu xin Allah giúp đỡ 
và hãy kiên nhẫn bởi vì quả thật đất đai là của Allah. Nếu Ngài 
muôn, Ngài sẽ cho người nào trong số bầy tôi của Ngài thừa hưởng 
nó. Và kết quả cuối cung sẽ thuộc về những người sỢ Allah.” 

129. - Họ thưa lại: “Chúng tôi gặp phải hoạn nạn trước và sau khi 
Thây đến với chúng tôi.” (Mũsa) đáp: “Có lẽ vì thế mà Rabb của 
các người sẽ tiêu diệt kẻ thù của các người và sẽ cho các người nối 
nghiệp họ trên trái đất và xem các người hành động ra sao?” 

130. - Và chắc chắn TA (Allah) đã trừng phạt các thuộc hạ của 
Fir'aun với những năm hạn hán và thất mùa để cho chúng có thể 
tỉnh ngộ. 
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Surah 7. AI-A’rãf Juzu 9 

131. - Và khi gặp điều phúc lành, chúng nói: “Cái này là của chúng 
tôi.” Nhưng khi gặp điều bất hạnh, chúng đổ tội cho Mũsa và những 
ai theo Người đã mang điều xui xẻo đến. Nhưng đôi với Allah điều 
xui xẻo chỉ là của chúng, nhưng đa số bọn chúng không biết. 

132. - Chúng bảo (Mũsa:) “Bất cứ dấu lạ nào mà ngươi mang đến để 
mê-hoặc bọn ta, bọn ta nhât định sẽ không tin nơi ngươi.” 

133. - Và TA (Allah) đã giáng lên chúng thiên-tai (như chết chóc, lụt 
lội, cuông phong) và nạn châu-chấu và nạn chí-rận và nạn cóc-nhái 
và nạn máu-tươi: các dâu hiệu với các chi tiết rõ rệt, nhưng chúng 
vẫn tỏ ra ngạo mạn và trở thành đám người vô cùng tội lỗi. 

134. - Và mỗi lần thiên tai rơi nhằm chúng, chúng nài nỉ với Mũsa, 
bảo: “Hỡi Mũsa! Hãy cầu xin Rabb của ngươi giùm bọn ta qua lời 
hứa của Ngài với ngươi (rằng) nếu ngươi giải tỏa được thiên-tai khỏi 
bọn ta thì chắc chắn bọn ta sẽ tin tưởng nơi ngươi và bọn ta sẽ để 
cho con cháu của Israel ra đi cùng với ngươi.” 

135. - Nhưng khi TA (Allah) giải tỏa thiên-tai đi khỏi chúng, theo 
hạn định của chúng thì tức khắc chúng nuốt lời hứa! 

136. - Bởi thế, TA (Allah) đã trả thù chúng và nhận chìm chúng dưới 
biển (Hông hải) bởi lẽ chúng đã phủ nhận các Dâu hiệu của TA mà 
chúng đã lơ là. 

137. - Và TA (Allah) đã chỉ định đám người bị xem như yếu thế 
(người dân Israel) làm những người thừa kê phần đất phía đông và 
phía tây mà TA đã ban phúc. Và Lời phán tốt đẹp của Rabb của 
Ngươi dành cho con cháu của Israel đã được hoàn tất bởi vì họ đã 
chịu đựng gian khổ và TA đã san bằng bao nhiêu công trình do 
Fir'aun và đám người của hắn đã xây cất và gầy dựng nên. 
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Sũrah 7. Al-A’raf Juzu 9 

138. - Và TA (Allah) đã đưa con cháu của (Israel) băng qua biển 
(Hông hải) an toàn. (Trên đường đi đến đất hứa) họ gặp một đám 
người đang sùng bái một số tượng vật. Thấy thế (người dân Israel) 
van nài Mũsa, thưa: “Hỡi Mũsa! Xin Thầy làm ra cho chúng tôi một 
thần linh giống như các thần linh của họ.” Mũsa đáp: “Các ngươi 
đúng là một đám người ngu muội.” 

139. - Quả thật, đám người này sắp bị tiêu diệt về điều chúng đang 
làm và việc làm của chúng sẽ ữở thành vô ích. 

140. - (Mũsa) tiếp: “Há ta sẽ phải đi tìm cho các ngươi một Thượng 
Đê khác Allah hay sao trong lúc Ngài đã ban đặc ân cho các ngươi 
hơn thiên hạ?” 

141. - Và hãy nhớ lại việc TA (Allah) giải cứu các ngươi thoát khỏi 
đông bọn Fir'aun, chúng áp bức các ngươi với bao nhiêu cực hình tai 
ác: chúng đã giêt con trai của các ngươi và tha mạng các phụ nữ của 
các ngươi; và trong sự kiện đó là một sự thử thách vô cùng to lớn từ 
Rabb (Allah) của các ngươi. 

142. - Và TA (Allah) đã hẹn gặp Mũsa ba mươi đêm (tại núi Sinai) 
và đã hoàn tất cuộc gặp gỡ đó thêm mười đêm nữa, như thế thời 
gian gặp gỡ với Rabb của Người là bốn mươi đêm. Nhưng (trước khi 
ra đi) Mũsa có dặn Hãrũn, người anh của Người: “Anh đại diện cho 
tôi, trông coi người dân của tôi và làm cho đúng và chớ theo đường 
lối của những kẻ thối nát.” 

143. - Và khi Mũsa đến chỗ hẹn của TA và Rabb của Người tiếp 
chuyện với Người. (Mũsa) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài 
hiện ra trước mặt để cho bề tôi nhìn thấy Ngài.” (Allah) phán: 
“Ngươi không bao giờ nhìn thấy TA (trực tiếp) nhưng hãy nhìn về 
phía ngọn núi kia, nếu nó còn đứng nguyên tại chỗ thì ngươi sẽ thấy 
TA.” Và khi Rabb của Người biểu dương Hào quang của Ngài lên 
ngọn núi, nó (hào quang) làm cho nó (ngọn núi) vỡ tan thành bụi. 
Và Mũsa té xuống bất tỉnh. Sau khi hồi tỉnh, Người thưa: “Quang 
vinh thay Ngài! Bề tôi xin sám hối với Ngài và là người đầu tiên tin 
tưởng (nơi Ngài.) 
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Sũrah 7. Al-A'rãf Juzu 9 

144. - (Allah) phán: “Hỡi Mũsa! Quả thật, TA đã chọn Ngươi hơn 
người (khác) qua các Thông điệp của TA (mà Ngươi chuyển lại cho 
người dân Israel) và qua Lời phán trực tiếp của TA. Bởi thế, hãy 
nhận lấy các điều (mặc khái) mà TA đã ban cho Ngươi và hãy là 
một người biết ơn.” 

145. - Và TA (Allah) đã ghi cho Người trên các Bia-ký lời-răn và chi 
tiết về đủ mọi vân đề (và dặn): “Hãy giữ kỹ các Bia-ký này và chỉ 
thị cho người dân của Ngươi nắm vững các lời khuyên tốt nhất của 
chúng. TA sẽ chỉ cho Ngươi thây nhà ở của những kẻ chông đôi và 
bất tuân.” 

146. - TA sẽ làm cho những kẻ ngạo mạn và khinh thường phải trái 
trên trái đất xa lánh các Dâu hiệu của TA; và nếu thấy từng dấu 
hiệu thì chúng sẽ không tin tưởng và nếu thấy con đường đúng đắn 
thì chúng sẽ không nhận đó là Chính đạo. Và nếu thây con đường 
lầm lạc thì chúng sẽ cho đó là chính đạo; như thê là bởi vì chúng 
thường phủ nhận các Dâu hiệu của TA và tỏ ra lơ là. 

147. - Và những ai phủ nhận các Dấu hiệu của TA cùng với việc Gặp 
gỡ (TA ) ở Đời sau (thì sẽ thây) việc làm của chúng se vô nghĩa. Há 
chúng chỉ mong được tưởng thưởng (hay trừng phạt) về điều chúng 
đã làm hay sao? 

148. - Và người dân của Mũsa, sau khi Người đi khỏi, đã dùng nữ 
trang của họ đúc thành một con bò con, thân của nó (phát âm giông 
tieng) rông (của con bò). Há họ không thây rằng con bò đúc ây 
không nói được cũng không dẫn đường được cho họ hay sao? Họ tôn 
thờ nó và trở thành những kẻ làm điều sai quấy. 

149. - Và khi hối tiếc về việc đã qua và nhận thây mình đã lầm lạc, 
họ cầu nguyện, thưa: “Nếu Rabb (Allah) của chúng tôi không khoan 
dung và tha thứ thì chắc chắn chúng tôi sẽ là những kẻ thua thiệt.” 
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Sũrah 7. Al-A'raf Juzu 9 

150. - Và khi trở về gặp lại người đân của mình, Mũsa vừa giận vừa 
buồn. Người lên tiếng: “Thật là tội lỗi điều mà các ngươi đã làm sau 
khi ta đi văng. Phải chăng các ngươi hấp tấp qua mặt chỉ thị của 
Rabb của các ngươi hay sao? Và Người ném các tấm Bia-ký xuống 
đât, nắm lây chùm tóc của người anh và kéo anh ta về phía mình 
(Hãrũn) lên tiếng: “Hỡi em ta! Dân chúng xem thường ta và còn 
toan giết ta nữa; do đó, em chớ để cho kẻ thù vui thích trên sự đau 
khổ của ta và chớ liệt ta vào thành phần của đám người làm điểu sai 
quấy.” 

151. - Mũsa cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài tha 
thứ cho bê tôi và người anh của bề tôi và khoan dung chúng tôi bởi 
vì Ngài là Đâng tuyệt đối Khoan dung của những người tỏ lòng 
khoan dung.” 

152. - Quả thật, những ai thờ con bò con sẽ bị Rabb (Allah) của họ 
giận dữ và bị hạ nhục ở đời này. TA trừng phạt những kẻ bịa đặt 
điều gian dối đúng như thế. 

153. - Ngược lại, những ai đã làm điều tội lỗi rồi sau đó ăn năn hối 
cải và tin tưởng (thật sự) (thì sẽ thấy) Rabb của Ngươi sau việc đó 
rât mực Tha thứ và Khoan dung (đối với họ). 

154. - Và khi nguôi giận, Mũsa lượm các tấm Bia-ký lên, và trong 
bản văn có ghi Chỉ đạo và Hồng ân cho những ai sợ Rabb của họ. 

155. - Và^ Mũsa đã chọn trong đám người dân của mình bảy mươi 
người để đưa đên chỗ hẹn' của TA (Allah). Nhưng khi họ bị lay 
chuyển bởi trận động đất dữ dội, (Mũsa) cầu nguyện, thưa: “Lạy 
Rabb của bề tôi! Nếu Ngài muốn thì Ngài đã giết cả họ lẫn bề tôi từ 
trước (cuộc gặp gỡ này). Phải chăng Ngài muốn tiêu diệt chúng tồi 
vì tội lỗi do một sô' người điên rồ trong chúng tôi đã làm? Đó chẳng 
qua là sự thử thách mà Ngài dùng để đánh lạc hướng kẻ nào Ngài 
muốn và hướng dẫn người nào Ngài muốn. Ngài là Dâng Bảo hộ 
của chúng tôi, do đó xin Ngài tha thứ và khoan dung chúng tôi. Bởi 
vì Ngài là Dâng Tha thứ Ưu việt. 

Xem Q. Chg 2 câu 55 (Chúng tôi sẽ không bao giờ tin tưởng nơi ngài trừ phi 
chúng tôi nhìn thây Allah công khai). 
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Sũrah 7. Al-A'răf Juzu 9 

156, - “Và xin Ngài qui định cho chúng tôi điều tốt ở đời này và Đời 
sau. Quả thật, chúng tôi quay về hối cải với Ngài.” (Allah) phán: 
“TA sẽ dùng hình phạt của TA mà trừng trị kẻ nào TA muốn nhưng 
lòng Khoan dung của TA bao quát lên tat cẩ mọi thứ. TA sẽ qui định 
(sự Khoan dung của TA) cho những ai ngay chính sỢ Allah và đổng 
Zakãh và những ai là người tin tưởng nơi các Dấu hiệu của TA: 

157, - Những ai tuân theo Sứ giả (Muhammad), một Nabi không biết 
chữ (Nabi Ummĩ) được nhắc qua ưong (các Kinh sách của) họ; Kinh 
Taurãh vầ Injĩl Người ra lệnh cho họ làm điều lành và cấm cản 
làm điều dữ; Người cho phép họ dùng thực phẩm tốt và sạch và cấm 
họ dùng thực phẩm dơ bẩn; và Người tháo bớt gánh nặng của họ 
cũng như giải phóng họ khỏi các gông cùm đang đè nặng lên họ. 
Bởi thê, những ai tin tưởng nơi Người và ủng hộ Người và giúp đỡ 
Người và tuân theo ánh sáng đã được gởi xuống cùng với Người thì 
là những người sẽ thành đạt. 

158, - Hãy bảo (họ): “Hỡi nhân loại! Ta là Sứ giả của Allah được cử 
phái đên cho tât cả các người; (Allah) Đâng đang thống trị các tầng 
trời và trái đât; không có Thượng Đế nào khác cả, duy chỉ Ngài (la 
Thượng Đế); Ngài ban sự sống và gây cho chết. Bởi thế, hay tin 
tưởng nơi Ngài và Sứ giả của Ngài, một Nabi không biết chữ. Người 
cũng tin tưởng nơi Allah và các Lời phán của Ngài. Hãy tuân theo 
Người, để cho các ngươi được hướng dẫn đúng đường. 

159, - Và trong đám người dân của Mũsa, có một tập thể dựa vào 
chân lý mà hướng dẫn và xét xử công bằng. 

1 Xem Phục truyền luật lệ ký (Deut, 18:15) và Giăng (John, 14:16) 
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160. - Và TA (Allah) đã phân chia họ thành mười hai bộ lạc (hay 
quôc gia). Và TA đã mặc khải cho Mũsa khi người dân của Người 
đòi cung cấp nước uông (như sau): “Hãy dùng chiếc gậy của Ngươi 
mà đánh lên tảng đá.” Tức thời từ đó phụt ra mười hai ngọn suối. 
Moi bộ lạc biết điểm nước của họ. Và TA đã dùng các lùm mây để 
che mát họ; và đã ban Manna và chim cút xuống cho họ và phán: 
“Hãy dùng các món thực phẩm tốt và sạch mà TA cung cap cho các 
người.” (Nhưng họ không bằng lòng). Và họ chẳng làm thiệt hại gì 
TA, ngược lại họ chỉ làm thiệt thân họ mà thoi. 

161. - Và khi họ được khuyên: “Hãy ở trong thị trấn (Jerusalem) này 
và ăn (thực phẩm) bât cứ nơi nào tùy thích nhưng hãy nói 'Hittaturì 
(xin Ngài tha thứ) và bước vào cửa với dáng điệu phủ phục. TA sẽ 
tha thứ lỗi lầm cho các ngươi và TA sẽ tăng thêm phần thưởng cho 
những người làm tốt.” 

162. - Nhưng những kẻ làm điều sai quấy trong họ đã thay đổi Lời 
phán đã được truyền, cho nên TA đã gởi tai ương từ trên trời xuống 
phạt chúng do những điều sai quây của chúng. 

163. - Và hãy hỏi họ về một thị trấn nằm sát bờ biển, một nơi mà họ 
chịu hình phạt vì đã vi phạm (giới cấm của) ngày Thứ Bảy1 
0Sạbbath) khi cá của họ lội vào bờ (nhô đầu lên khỏi mặt nước) để 
gặp họ công khai. Nhưng vào ngày nào không phải là Thứ Bảy thì 
cá không rủ nhau vào bờ. TA đã thử thách họ đung như thế bởi vì họ 
là những kẻ nổi loạn và bất tuân. 

1 Q. Chg 2 câu 65; chg 4 câu 154. 
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Sũrah 7. A]-A'raf Juzu 9 

164. - Và một tập thể của họ đã lên tiếng hỏi: “ích lợi gì việc quí vị 
khuyên lơn một đám người mà Allah muôn tiêu diệt hoặc sẽ bị Ngài 
trừng phạt bằng một hình phạt khủng khiếp? (Các nhà truyền giáo) 
đáp: “Để giải nhiệm cho chúng tôi trước Rabb của quí vị và để may 
ra họ sỢ Ấĩlah. 

165. - Bởi thê, khi họ quên mất các giới (cấm) đã được nhắc nhở, TA 
giải cứu những ai đã từng cấm cản (người khác) làm điều tội lỗi và 
băt phạt những ai đã làm điều sai quấy bằng một hình phạt vô cùng 
đau đớn vì tội chúng đã từng nổi lọán và bất tuân. 

166. - Bởi thê, khi chúng vi phạm các giới cấm, TA phán cho chúng: 
“Hãy thành loài khỉ đáng khinh!” 

167. - Và (hãy nhớ) khi Rabb của Ngươi tuyên bô" rằng Ngài sẽ cử 
những người nào đó đến trừng trị chúng và trừng phạt chúng đau đớn 
cho đên Ngày Phục sinh bởi vì Rabb cua Ngươi rât nhanh trong việc 
trả thù nhưng cũng rất mực Tha thứ, rất mực Khoan dung. 

168. - Và TA (Allah) đã chia cắt họ thành nhiều cộng đồng sống rải 
rác trên khắp mặt đất. Trong họ có người lương thiện nhung cũng có 
người không như thế. TA đã thử thách họ với điều lành và điều dữ 
để may ra họ quay về (với chính đạo). 

169. - Rồi sau họ, có một thế hệ (xấu) nối nghiệp; thế hệ mới này 
thừa hưởng Kinh sách (của Aỉỉah nhưng thay vì tuân theo Kinh sách) 
đã chọn lấy các món hàng tạm bợ gần gủi (của trần gian) và nói ra 
điêu này để cáo lỗi: “Chúng tôi hy vọng sẽ được tha thứ.” Và nếu 
họ gặp các món phù hoa tương tự, thì họ cũng sẽ chụp lấy chúng. 
Phải chăng họ đã không tôn trọng Lời Giao ước đã ràng buộc họ 
trong Kinh sách rằng họ chỉ được phép nói sự thật về Allah thôi hay 
sao? Và họ đã học các điều ghi trong đó và nhà-ở ở Đời Sau là tốt 
nhât cho những ai ngay chính sợ Allah. Thế các người không hiểu 
hay sao? 

170. - Và những ai nắm vững Kinh sách và chu đáo dâng lễ 'Salãh' 
thì TA sẽ không làm mất phần thưởng của những người làm việc 
thiện. 
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Surah 7. Al-A’raf Juzu 9 

171. - Và (hãy nhớ) khi TA nhấc ngọn núi (Sinaỉ) lên khỏi đầu của họ 
giông như một cái tán che bên trên và họ ngỡ rằng nó sắp sụp xuống 
đè họ; (TA phán): “Hãy nắm thật vững các điều mà TA đã ban cho 
các ngươi và hãy nhớ kỹ điều ghi trong đó để may ra các ngươi trở 
nên ngay chính sợ Allah.” 

172. - Và (hãy nhớ) khi Rabb của Ngươi bắt con cháu của Ãdam, hậu 
duệ của họ sinh ra từ trái cật của họ, xác nhận đối với bản thân mình 
(trước câu hỏi:) “Phải chăng TA-Allah- là Rabb của các ngươi?” Họ 
đáp: “Dạ, thưa vâng! Chúng tôi xin xác nhận.” (TA làm thế là vì e) 
rằng các ngươi có thể viện lý do để nói vào Ngày Phục sinh: “Chúng 
tôi không hề biết đến điều này.” 

173. - Hoặc các ngươi có thể nói: “Chính cha mẹ của chúng tôi chủ 
trương việc thờ nhiều thần linh trước đây, chúng tôi chỉ là hậu duệ 
của họ, (chúng tôi không hay biết gì). Phải chăng Ngài sẽ tiêu diệt 
chúng tôi vì điều (tội lỗi) mà những kẻ theo ngụy giáo đã làm?” 

174. - Và TA (Allah) đã giải thích các Dấu hiệu rõ ràng như thế để 
may ra họ còn có dịp quay về (với Chính đạo). 

175. - Hãy đọc kể lại cho họ câu chuyện của một người1 mà TA 
(Allah) đã ban cho các Dấu hiệu của TA, nhưng y quẳng chúng sang 
một bên, cho nên Shaytãn đã đuổi theo kịp y, và y đã trở thành một 
kẻ lầm lạc. 

176. - Và nếu muôn, TA đã nâng y lên cao với chúng (các Dấu hiệu) 
nhưng y bám chặt vào trái đất và theo đuổi những ham muốn trần 
tục. Hình ảnh của y chẳng khác nào hình ảnh của một con chó: nếu 
Ngươi đánh đuổi nó thì nó sẽ le lưỡi của nó ra và nếu Ngươi không 
đánh đuổi nó thì nó cũng le luỡi ra. Đó là hình ảnh của đám người 
đã phủ nhận các Dâu hiẹu của TA. Bởi thế, Ngươi hãy kể lại câu 
chuyện (trên) để may ra họ ngẫm nghĩ lại (về bản thân của họ). 

177. - Hình ảnh của đám người đã từng phủ nhận các Dấu hiệu của 
7A và làm hỏng linh hồn của mình thật rất tồi tệ. 

178. - Ai mà Allah hướng dẫn thì sẽ đi đúng đường, và ai mà Allah 
đánh lạc hướng thì sẽ là những kẻ thua thiệt. 

1 BaPam b. Bã ũra thuộc Bani Israel vào thời của Nabi Mũsa đã được Allah ban cấp 

các Ayãt (kiến thức uyên thâm). Nabi Mũsa phái ông đi huyền giáo (da’wah) với 

một vị vua của Madyan. Vị vua này đã trọng đãi ông ta và ban cho nhiều đặc ân 

khiến ông quên mất sứ mạng của mình và hở thành lầm lạc. 

173 



ÒỊỊLỒn ậ5j£l 

<@yậ. 

: 

§ 

ịmf 
v;ì )’ị i 

S|> 

Si 
11 
« 
mì 

MỊ 

mtôỹỳ&Sĩ&ỉ&íi 1 

Ỉkỉ^dịù^^^ựíỷ dỉpăN 'ếỉtâỷ lu 

ịj\Ệ)<jốiS^ĩ>\J$)ịỵ^jỆjújàs±ì&£~ỵ. jj| 

®ỉ^ỷ^ìẬ^ ks*à\ị^cẤf-ỷf^^fi \ỉỹ^t s 
|jg| 

ị. ^ -1 < ^ẠA <“ỉ\ .-V & A~?'í~ ú". „ ft; >4W-'QỷS'JídỳàoìỊỹ^ọỉỳỳ&ừi |Ị§ 
* % ■; Igx 

/\<. (<.<< «ÍM .. r ^ ^ A r, -? > -r," 1° 
jPj^J sA3^iljb>5 \^2>JA @ Jj^ajIjoJJọ .ỆỆ 

fcjí>4&m 

ị| 
fe^jỉá^\^^ồ4Ịặ3í ;í 
A'5jáỵíoí©wtó^«^ứ0j;y íuv 

Wí 



Sũrah 7. Al-A’rãf Juzu 9 

179, - Và chắc chắn TA (Allah) sẽ đưa vào Hỏa ngục đa số Jỉnn và 
người. (Bởi vì) chúng có trái tim (tấm lòng) nhưng không chịu vận 
dụng nó để hiểu, chúng có mắt nhưng không chịu vận dụng nó để 
quan sát, chúng có tai nhưng không chịu vận dụng nó để nghe; 
những kẻ như thế chẳng khác nào thú vật, không, chúng còn tệ hơn 
nữa. Chúng là những kẻ thờ ơ, khinh suất. 

180, - Allah có các tên gọi tốt đẹp nhất; do đó hãy gọi Ngài bằng các 
tên gọi đó. Và hãy lánh xa những kẻ bóp méo tên gọi của Ngài. Họ 
sẽ lãnh đủ về tội của họ. 

181, - Và trong sô" những người mà TA (Allah) đã tạo, có một cộng 
đồng (tập thể) hướng dẫn (người khác) bằng sự thật và dựa vào đó 
mà đốì xử công bằng (với người khác). 

182, - Và những ai phủ nhận các Dấu hiệu của TA, thì sẽ dần dần bị 
TA đưa đên chỗ hủy diệt từ những chỗ mà họ không biết. 

183, - Và TA tạm tha cho họ. Bởi vì kế hoạch của TA rất vững mạnh. 

184, - Và há họ không chịu ngẫm nghĩ ư? Người Bạn (Muhammad) 
của họ không mất trí. Người chỉ là một người báo trước công khai. 

185, - Há họ không nhìn thây gì trong vương quốc gồm các tầng trời 
và trái đất và mọi vật mà Allah đã tạo hay sao? Rằng có lẽ tuoi thọ 
của họ sắp mãn đến nơi hay sao? Thế đâu là Thông điệp mà họ sẽ 
tin tưởng sau cái (Qur’ãn) nay? 

186, - Ai mà Allah đánh lạc hướng thì sẽ không gặp một người dẫn 
đường nào; bỡi vì Ngài bỏ mặc họ lang thang vơ vẩn trong sự thái 
quá của họ. 

187, - Họ hỏi Ngươi về Giờ (tận thế hay Phục sinh) chừng nào sẽ xảy 
ra. Hãy bảo họ: “Duy chỉ Rabb (Allah) của ta biết rõ nó. Chỉ riêng 
Ngài tiêt lộ thời điểm của nó. Nó sẽ nặng nề (đôi với mọi vật) trong 
các tầng trời và trái đất. Nó sẽ xảy đến cho các người một cách bât 
ngờ. Họ hỏi Ngươi làm như Ngươi quen thuộc với nó lắm. Hãy bảo họ: 
“Chỉ riêng Allah biết rõ nó, ngược lại đa số nhân loại không biết gì cả.” 

174 



o > - fĩ -< - <T . '-Ẳĩc-V 

tHễl: ^<!— 'í ^ ' \"9'\s * ì'.' 

Ỗò 

,1 ĩl*'Ấ ?' 
/'ýty* 

— ->—^r ^ ^ ^7—— ---/w 

\^Ậí^^yịSỷ, lểlịM(JlịáỷX) otị 
’, ^ H1. í < ^ < .‘1ífi A -r > ^ ~IẮẦ 
’ W£ 4Ĩi' 0j3 0^ ùjifcJÕ Oi^' Oị,© 

« „ - ,. . „ * .'té-. ỳ . < 

v> 

i"Ml 

6jií-4 ĩ>tó$ 

òjjỊjí^ òjí^%ỷl^iụ’ỈẬ Hi lxw'i: Mo 

n ; • 'X 7*. - 

w<9 



Surah 7. Al-A'raf Juzu 9 

188. - Hãy bảo họ: “Ta không có quyền quyết định điều lợi hoặc 
điều hại cho chính bản thân ta trừ phi điều nào Allah muốn. Và nếu 
ta biết điều vô hình thì chắc chắn tà sẽ tom góp nhiều điều tốt cho ta 
và sẽ không gặp một điều bất hạnh nào. Thạt sự ta chỉ là một người 
báo trước và là một người mang tin lành cho những người có đức 
tin.” 

189. - Ngài là Đâng đã tạo các người từ một người duy nhất (Ãdam), 
và từ Người tạo ra người vợ của Người để cho Người sống yên hình 
với nàng. Do đó khi chồng ôm phủ vợ, vợ thụ thai và mang theo một 
gánh nhẹ mỗi lần di chuyển. Đến khi bẩ phat triển nặng nề, hai vợ 
chồng cùng cầu nguyện Allah, Rabb của hai người, thưa: “Nếu Ngài 
ban cho chúng tôi một đứa con tốt lành (về đủ mọi phương diện) thì 
chắc chắn chúng tôi sẽ vồ cùng biết ơn.” 

190. - Nhưng khi Ngài ban cho hai vợ chồng một đứa con tốt lành, thì 
hai người bắt đầu tổ hợp những thần linh cùng với Ngài về (đứa con) 
mà Ngài đã ban cho họ. Nhưng Allah ở bên trên điều (hay kẻ) mà 
họ đã tổ hỢp với Ngài. 

191. - Phải chăng họ tổ hợp với Allah những vật không tạo được cái 
gì mà chính chúng lại được tạo ra? 

192. - Chúng không thể giúp họ cũng không thể tự giúp mình được. 

193. - Và nếu các người có gọi chúng đến với Chỉ đạo, thì chúng sẽ 
không theo các người. Điều đó bằng thừa đối với các người, dẫu các 
người có gọi chúng hay im lặng; 

194. - Quả thật, những kẻ (hay vật) mà các người gọi (cầu nguyện) 
ngoài Allah chỉ là bầy tôi như các người vậy. Hãy gọi (cầu nguyện) 
chúng đi và hãy để chúng đáp lại các người, nếu các người nói thật! 

195. - Há chúng có chân để đi, hoặc có tay để nắm, có mắt để nhìn, 
có tai để nghe chăng? Hậỵ bảo họ: “Các ngươi hãy gọi các kẻ thần 
linh của các ngươi, rồi đe chúng đặt kế hoạch chống lại ta, và chớ 
để cho ta nghỉ xả hơi! 
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Sũrah 7. Al-A'rãf Juzu 9 

196. - “Quả thật, Đấng Bảo hộ của ta là Allah, Đấng đã ban Kinh 
sách xuống; và Ngài che chở những người lương thiện. 

197. - “Trong lúc những kẻ mà các người cầu nguyện ngoài Ngài 
(Allah) không có khả năng giúp đỡ các người cũng không tự giúp 
mình được.” 

198. - Và nêu Ngươi gọi chúng đến với Chỉ đạo, thì chúng sẽ không 
nghe; và Ngươi thấy chúng nhìn Ngươi, nhưng chúng không nhìn 
thấy gì cả. 

199. - Hãy lượng thứ và chỉ thị (cho họ) làm điều nào đúng nhưng 
hãy lánh xa những kẻ ngu dốt. 

200. - Và nếu có một đề nghị của Shaytãn xâm nhập đầu óc của 
Ngươi, hãy cầu xin Allah che chở bởi vì Ngài Hằng Nghe và Hằng 
Biết (mọi việc). 

201. - Quả thật, những ai sợ Allah, một khi bị Shaytãn xúi giục, liền 
tưởng nhđ (Allah) thì sẽ thấy đầu óc mình bừng sáng trở lại. 

202. - Nhưng các anh em (xâu) của họ chỉ muốn thúc đẩy họ lao 
mình vào lầm lạc rồi sẽ không bỏ ngang ý-đồ đó. 

203. - Và khi Ngươi không mang một Dấu lạ nào đến cho họ, họ nói: 
“Tại sao không mang nó đến?” Hãy bảo họ: “Ta chỉ làm theo điều 
được mặc khải cho ta từ Rabb của ta. (Qur'ã n) này là một sự soi 
sáng từ Rabb của các người, một chỉ đạo và một hồng ân cho đám 
người có đức tin.” 

204. - Và khi Qur'ãn được xướng đọc, hãy lắng nghe và giữ im lặng 
để may ra các người nhận được hồng ân (của Allah). 

205. - Và hãy tưởng nhớ Rabb của ngươi trong tâm khảm (hỡi 
Muslim!), vừa khiêm tốn vừa kính trọng nhưng không được lớn tiếng 
(trong lúc tụng niệm) vào các buổi sáng và buổi tối và chớ là một 
người vô ý-tứ. 

206. - Quả thật, những ai ở gần Rabb của Ngươi không quá tự hào 
trong việc thờ phụng Ngài và họ tán dương Ngài và phủ phục (trước 
Ngài). 
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Surah 8. Al-Anfal Juzu 9 

AL-ANFÃL 
(Chiến Lợi Phẩm) 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1- Họ hỏi Ngươi về chiến lợi phẩm (thu tại chiến trường). Hãy bảo 
họ: “Chiên lợi phẩm đó thuộc về Allah và Sứ giả (của Allah). Bởi 
thê, hãy sợ Allah và giải quyết ổn thỏa (việc tranh chấp) giữa các 
người với nhau; và nếu các người là những người có đức tin thì hãy 
tuân lệnh của Allah và Sứ giả của Ngài. 

2. - Những người có đức tin chỉ là những ai mà quả tim rúng động sỢ 
hãi khi nghe nhắc đên Allah và khi nghe đọc các Lời Mặc khải của 
Ngài, đức tin của họ vững mạnh thêm và họ trọn tin và phó thác cho 
Rabb (Allah) của họ; 

3, - Những ai năng dâng lễ 'Salãh' một cách chu đáo và chi dùng 
những vật mà TA (Allah) đã ban cấp; 

4, - Họ là những người có đức tin thực sự và được Rabb của họ ban 
cho cấp bậc vinh dự cùng với sự tha thứ và bổng iộc rộng rãi. 

5. -Giống như việc Rabb của Ngươi ra lệnh cho Ngươi ra khỏi nhà 
(để đi chiên đâu) với lý do chính đáng nhưng có một số tín đồ không 
thích (việc đi chiến đâu của Ngươi); 

ố,- (Họ) tranh cãi với Ngươi về lý do (đi chiến đấu) sau khi nó đã 
được trình bày (cho họ), bởi vì (họ có cảm tưởng) như bị đưa đến 
chỗ chết trong khi họ nhìn thây (cảnh chết). 

7. - Và (hãy nhớ) khi Allah hứa với các người, trong hai đoàn (người) 
của địch, đoàn nào là đoàn mà các người sẽ phải đương đầu trong 
lúc các người lại mong được chạm trán với đoàn (thương buôn) 
khôngtrang bị vũ khí gì cả; trong lúc Allah lại muôn chứng minh sự 
thật về Lời phán của Ngài và muôn chặt đứt gôc rễ của những kẻ 
không tin. 

8, - Mục đích để Ngài chứng minh (với các người) rằng sự thật vẫn là 
sự thật và sự giả-dối vân là sự giả-dối dẫu rằng những kẻ tội lỗi 
không thích điều đó. 
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Sũrah 8. Al-Anfãl Juzu 9 

9. - Và (hãy nhớ) khi các người cầu xin Rabb của các người (cứu 
giúp) và Ngài đã đáp lời cầu xin của các người (qua lời hứa): “TA 
sẽ trự giúp các người với một ngàn Thiên thần xếp thành hàng ngũ.” 

10. - Và Allah làm điều đó là chỉ để cho các người phấn khởi và yên 
tâm, chứ thật ra sự cứu giúp chỉ đến từ Allah thôi bởi vì Allah Toàn 
năng, rất mực Sáng suốt. 

11. - Và (hãy nhớ) khi Ngài (Allah) làm cho các người bình tâm bằng 
cách làm cho các người thiếp đi một giấc và Ngài cho mưa từ trên 
trời xuống để tẩy sạch các người và phủi sạch sự ô-nhiễm của 
Shaytãn và củng cố tấm lòng của các người thêm vững chãi và làm 
cho bàn chân của các người đứng vững chắc. 

12. - (Hãy nhớ) khi Rabb (Allah) của Ngươi đã mặc khải cho các 
Thiên thần: “TA ở cùng vđi các ngươi, hãy củng cố (tấm lòng của) 
những ai có đức tin; TA sẽ gieo niềm kinh hãi vào lòng của những 
kẻ không có đức tin, bởi thế hãy đập vào cổ và từng đầu ngón tay 
của chúng.” 

13. - Sở dĩ như thế là vì chúng chống đối Allah và Sứ giả của Ngài. 
Và ai chống đốí Allah và Sứ giả của Ngài thì sẽ bị Allah trừng ưị 
đích đáng. 

14. - Như thế. Thôi, hãy nếm nó (hình phạt,) và (nên biết) rằng 
những kẻ không có đức tin sẽ chịu hình phạt của Lửa (Hỏa ngục). 

15. - Hỡi những ai có niềm tin! Khi các người đối diện với những kẻ 
không tin đang dàn trận để tấn công các người, chớ quay lưng về 
phía chúng. 

16. - Và ai quay lưng về phía địch vào Ngày (đụng độ)1 đó, trừ phi 
quay lưng lại để dụ địch rồi đánh ngược trở lại hoặc rút về nhập với 
đoàn quân của mình, thì chắc chắn là tự rước sự Giận dữ của Allah 
vào mình và chỗ ngụ của người đó sẽ là Hỏa ngục, một trạm đến 
cuối cùng rất tệ hại! 

1 Trận chiến lừng danh đầu tiên giữa 313 người Muslim và 900 người Quraish ngoại 

đạo tại Badr, một địa danh nằm giữa Makkãh và Madĩnah. 
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Sũrah 8. AJ-Anfãl Juzu 9 

17. - Bởi thế, không phải các ngươi đã giết chúng mà chính Allah đã 
giêt; và không phải Ngươi đã ném chúng khi Ngươi ném (với một 
nắm đât tại Badr) mà chính Allah đã ném, mục đích để Ngài (Allah) 
thử thách họ (những người có đức tin) bằng một sự thử thách tốt từ 
Ngài. Bởi vì Allah hằng Nghe và hằng Biết (mọi việc). 

18. - Như thê! Và (nên biết) rằng chính Allah đã làm suy yếu mưu 
đồ của những kẻ không tin. 

19. - (Hỡi những kẻ không tin!) Nếu các ngươi cầu xin một sự xét xử 
thì sự xét xử đã đến với các ngươi. Và nếu các ngươi từ bỏ mưu đồ 
(chiến tranh) thì điều đó tốt cho các ngươi hơn; ngược lại nếu các 
ngươi tái diễn trò tương tự thì TA (Allah) cũng sẽ tái diễn hình phạt 
giông như thê. Và lực lượng của các ngươi chẳng giúp ích gì được 
cho các ngươi dẫu cho quân sô" có đông đến mây đi nữa. Và nên biết 
răng Allah ở cùng với những người có đức tin. 

20. - Hỡi những ai có niềm tin! Hãy tuân lệnh của Allah và Sứ giả 
của Ngài và chớ quay bỏ đi trong lúc các người đang nghe (Người 
truyền lệnh). 

21. - Và chớ cư xử như những ai đã từng nói: “Chúng tôi nghe,” 
nhưng họ đã thực sự không nghe. 

22. - Bởi vì đôi với Allah loài thú xấu nhất là kẻ điếc và người câm, 
những kẻ không hiểu gì. 

23. - Và nếu Allah biết nơi họ có điều tốt nào thì chắc chắn Ngài đã 
làm cho họ biêt nghe. Và nếu Allah có làm cho họ nghe được đi nữa 
thì họ cũng quay bỏ đi bởi vì họ đã có dã tâm đào nhiệm. 

24. - Hỡi những ai có niềm tin! Hãy đáp lời kêu gọi của Allah và của 
Sứ giả (Muhammad) khi Ngài kêu gọi các người đến vđi điều làm 
cho các người sông và hãy biết rằng Allah xen vào giữa một người 
và quả tim (tấm lòng) của y và chính Ngài là Đâng mà tất cả các 
người sẽ được tập trung đưa về (trình diện). 

25. - Và hãy sợ tai họa mà không riêng gì những kẻ sái phạm sẽ phải 
chịu (mà là tât cả); và nên biết rằng Allah trừng phạt rất nghiêm 
khắc. 
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Sũrah 8. Al-Anfal Juzu 9 

26. - Và hãy nhớ khi các người chỉ gồm một thiểu sô" yếu đt trong xứ, 
các người sỢ bị bắt cóc đem đi thủ tiêu, bởi thế Ngài (Allah) ban cho 
các người một nơi tị nạn1 và tăng cường sức mạnh cho các người với 
sự trợ giúp của Ngài và cung dưỡng các người với lộc ăn tốt và sạch 
để cho các người tỏ lòng biêt ơn. 

27. - Hỡi những ai có niềm tin! Chđ phản bội Allah và Sứ giả 
(Muhammad) và chớ cố ý gian lận tín vật đã được ký thác nơi các 
người trong lúc các người biết. 

28. - Và hãy biết rằng tài sản và con cái của các người chỉ là một sự 
thử thách và sẽ có một phần thưdng to lớn hơn nơi Allah. 

29. - Hỡi những ai có niềm tin! Nếu các người sợ Allah, Ngài sẽ ban 
cho các người Tiêu chuẩn (dùng phân biệt điều phải và lẽ quấy) và 
giải tỏa các người khỏi mọi việc làm tội lỗi và tha thứ cho các 
người, bởi vì Allah làm chủ vô vàn thiên ân vĩ đại. 

30. - Và hãy nhớ khi những kẻ không có đức tin mưu định chống lại 
Ngươi (Muhammad) nhằm giam cầm Ngươi hoặc sát hại Ngươi hoặc 
trục xuất Ngươi đi nơi khác. Chúng âm mưu và đặt kế hoạch và 
Allah cũng đặt kế hoạch; và Allah là Đấng hoạch định giỏi nhất (so 
với các nhà hoạch định). 

31. - Và khi các Lời Mặc khải của TA (Allah) được đọc lên (để nhắc 
chúng), chúng nói: “Chúng tôi đã từng nghe điều này. Nếu muôn, 
chúng tôi cũng sẽ nói ra được lời tương tự bởi vì đây chẳng qua là 
chuyện kể của người cổ xưa mà thôi.” 

32. - Và hãy nhớ khi chúng thưa: “Ôi Allah! Nếu (Qur'ãn) này là 
chân-lý do Ngài ban xuống, thì xin Ngài hãy làm cho mưa đá đổ từ 
trên trời xuống đè lên chúng tôi hoặc mang một hình phạt đau đớn 
nào đến trừng phạt chúng tôi!” 

33. - Và Allah sẽ không trừng phạt chúng trong lúc Ngươi đang sống 
giữa bọn chúng và Ngài sẽ không trừng phạt chúng trong lúc chúng 
có thể cầu xin được tha thứ. 

1 Những người Muslim đầu tiên tại Makkah đã bị người Quraish ngọai giáo hành 

hạ, khủng bô', đánh dập, ưa tấn nên buộc lòng phải bỏ nhà cửa ra đi tị nạn tại 
Abyssinia và Madlnah. 
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Surah 8. Al-Anfal Juzu 9 

34, - Và tại sao Allah lại không trừng phạt chúng trong lúc chúng 
ngang ngược cản thiên hạ không cho vào Thánh đường linh thiêng 
(tại Makkah) và chúng cũng không phải là những người bảo quản nó 
(Thánh đường)? Quả thật, chỉ những người ngay chính sợ Allah mới 
là những người bảo quản nó, nhưng đa số bọn chúng không biết điều 
đó. 

35, - (Hơn nữa), lễ nguyện (Salãh) của chúng tại Ngôi-đền (Ka’bah 
của Allah) chi gồm có việc huýt sáo và vỗ tay (thì làm sao chúng có 
thể là người bảo quản Thánh đường?) Thôi, hãy nếm hình phạt về 
những đieu mà các người thường phu nhận (hỡi những kẻ không tin!) 

36, - Quả thật, những kẻ không tin chi dùng tài sản của chúng vào 
việc cản trở (thiên hạ) không cho theo con đường của Allah, bởi thế 
chúng sẽ tiếp tục chi dùng nó. Rồi nó sẽ làm cho chúng đau khổ, rồi 
cuối cùng chúng sẽ thua cuộc. Và những kẻ không tin sẽ được tập 
trung để đưa vào Hỏa ngục. 

37, - Mục đích để Allah có thể tách biệt điều ô-uế khỏi điều tốt 
sạch1 và chồng chất điều ô-uế (tội lỗi) lên nhau, gộp tất cả lại thành 
một đống mà Ngài quẳng vào Hỏa Ngục. Chúng sẽ là những kẻ thua 
thiệt. 

38, - Hãy bảo những kẻ không tin, nếu chúng ngưng (chiến tranh) thì 
việc làm quá khứ của chúng sẽ được tha thứ; ngược lại nếu chúng 
tái diễn thì hình phạt áp dụng cho những kẻ làm ác trước chúng (là 
một bài học cảnh cáo). 

39, - Và hãy tiếp tục đánh chúng cho đến khi nào không còn sự 
ngược đãi2 nữa; và sự thần phục sẽ hoàn toàn dành cho Allah. 
Nhưng nếu chúng ngưng (chiến) thì quả thật Allah thấy rõ mọi điều 
chúng làm. 

40, - Và nếu chúng từ chối thì nên biết Allah là Đấng Bảo hộ của các 
người, Đấng Bảo hộ ưu việt, Đấng Cứu giúp ưu việtT 

1 Khabĩth = điều ô-uế ám chỉ những kẻ không có đức tín; Tayyib = tốt sạch ám chỉ 
những người có đức tin. Tại trận chiến Badr, những kẻ chống đối Islam đã tử trận. 
Tử thi của họ đã được gom lại và quẳng xuống huyẹt. 

2 Fitnah = quấy nhiễu, ngược đãi, hành hạ, bất tín, thờ đa-thần, thử thách v.v... 
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Surah 8. Al-Anfal Juzu 10 

41. - Và hãy nhận biết trong tất cả các chiến lợi phẩm mà các ngươi 
tịch thu (trong chiến tranh), một phần năm (1/5) là của Allah và của 
Sứ giả (Muhammad) và của bà con gần, và của các trẻ mồ côi, và 
của người thiếu thốn và của người lỡ đường xa, nếu các người thực 
sự tin tưởng nơi Allah và nơi điều mặc khải đã được ban xuống cho 
người tôi trung (Muhammad) của TA (Allah) vào ngày phân biệt 
(giữa Chính-giáo và Tà-giáo) tức là ngày hai lực lượng (Muslim và 
Kãfir) đụng độ nhau (tại Badr.) Bởi vì Allah có toàn quyền định 
đoạt tất cả mọi việc. 

42. - Hãy nhớ lại khi các người ở phía bên này (của thung lũng Badr) 
và địch quân cấm trại xa phía bên kia và đoàn khách thương của 
chúng ở phía dưới các người (đang di chuyển về hướng biển). Và 
nếu các người hẹn giao tranh thì chắc chắn các người sẽ thất bại 
trong việc hẹn gặp đó. Nhưng (việc giao chiến đã xảy ra) là vì Allah 
muốn hoàn tất mệnh lệnh mà Ngài đã ban hành: rằng ai tới sô" chết 
thì sẽ chết theo bằng chứng rõ rệt và ai sống sót thi sẽ sống theo 
bằng chứng rõ rệt bởi vì quả thật Allah hằng Nghe và hằng Biết 
(mọi việc). 

43. - Hãy nhớ lại khi Allah đã cho Ngươi nằm mộng thây (địch) chỉ 
gồm mọt thiểu sô". Và nếu Ngài cho Ngươi thấy quan so cua chúng 
đông đảo, thì chắc chắn các ngươi sẽ yếu lòng và sẽ cãi nhau về 
quyết định giao chiến. Nhưng Allah đã cứu các ngươi bởi vì chắc 
chắn Ngài biết điều nằm trong lòng của mọi người. 

44. - Và hãy nhớ lại khi Ngài (Allah) đã cho các người thấy chúng 
chỉ gồm một thiểu số dưới cặp mắt của các ngươi khi hai bên giáp 
chiến và Ngài làm cho chúng khinh thường các ngươi dưới cặp mắt 
của chúng mục đích để cho Allah hoàn tất công việc mà Ngài đã 
quyết định bởi vì tất cả mọi việc đều phải trình lại cho Allah (để 
tham định). 

45. - Hỡi những ai có niềm tin! Khi các người chạm địch hãy kiên 
quyết (chớ lùi bước) và tưởng nhớ Allah cho thật nhiều để các người 
có thể chiến thắng. 
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Surah 8. Al-Anfãl Juzu 10 

46. - Và hãy tuân lệnh Allah và Sứ giả của Ngài và chớ cãi nhau e 
rằng các ngươi sẽ thối chí và mất Ưu thế. Và hãy kiên nhẫn bởi vì 
quả thật Allah ở cùng với những người kiên nhẫn. 

47. - Và chớ giống như những kẻ đã xuất quân từ nhà với dáng điệu 
diễu võ dương oai cho thiên hạ thấy và mưu định cản trở thiên hạ 
không cho theo con đường của Allah nhưng Allah bao quát hết mọi 
việc chúng làm. 

48. - Và hãy nhớ lại khi Shaytãn làm cho việc làm (sai trái) của 
chúng hấp dẫn đối với chúng bằng cách nói (với chúng): “Ngày này 
không một ai trong nhân loại có thể chiến thắng được các người bởi 
vì ta sát cánh với các người.” Nhưng khi hai đoàn quân (Muslim và 
Kãfỉr) đối mặt nhau, thì (Shaytãn) quay bỏ đi và nói lại (với chúng): 
“Ta giả biệt các người. Ta thây điều1 (thất bại) mà các người không 
thấy. Ta sợ Allah bởi vì Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt. 

49. - Và hãy nhđ lại khi các tên đạo đức giả và những ai mang một 
chứng bệnh (giả dối) trong lòng lên tiếng (về những người Muslim): 
“Những người này đã bị tôn giáo của họ dối gạt.” Nhưng ai tin cậy 
và phó tầac cho Ấlỉah thì sẽ thấy quả thật Allah Toàn năng, rất mực 
Sáng suốt. 

50. - Và nếu ngươi có thể chứng kiến được cảnh huống khi Thiên 
thần bắt hồn những kẻ không tin (lúc chết) bằng cách đập vào mặt 
và lưng của chúng (và bảo:) “Hãy nếm hình phạt của lửa đốt.” 

51. - Sở dĩ như thế là vì những điều (tội lỗi) mà bàn tay của các 
người đã gây ra và rằng Allah không hề bất công đối với bầy tôi của 
Ngài. 

52. - Giống như cung cách của đám thuộc hạ của Fir'aun (Phê-rô) và 
của những kẻ sông trước chúng: chúng đã phủ nhận các Dấu hiệu 
của Allah bởi thế Allah đã bắt phạt chung vì tội lỗi của chúng. Quả 
thật, Aỉlah rất mạnh và nghiêm khắc trong việc trừng phạt. 

1 Con qũy Shatãn đã đội lốt Suraqa b.Malik b. íushum để cổ võ người Quraish 
ngoại giáo lên đường đi giao chiến tại Badr. Nhưng khi thấy thiên thần trợ chiến, 
nó bỏ chạy và nói với người Quraish các lời trên. 
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Sũrah 8. AI-Anfăl Juzu 10 

53. - Sở dĩ như thế là vì Allah không thay đổi ân huệ mà Ngài đã ban 
cho một đám người (hay dân tộc) trừ phi họ thay đổi điều nằm nơi 
bản thân của họ. Và quả thật, Allah hằng Nghe và hằng Biết (hết 
mọi việc). 

54. - Giống lề thói của đám thuộc hạ của Fir'aun và những kẻ sông 
trước chúng: chúng phủ nhận các Dấu hiệu của Rabb (Allah) của 
chúng. Bởi thế, TA (Allah) đã tiêu diệt chúng vì tội lỗi của chúng; 
và TA đã nhận đám thuộc hạ của Fir’aun chết chìm bởi vì tất cả bọn 
chúng đều là những kẻ làm điều sai quấy. 

55. - Quả thật, sinh vật xấu nhất đối với Allah là những ai phản bội 
bởi vì chúng không có đức tin: 

56. - Những ai trong bọn chúng đã giao ước với Ngươi rồi sau đó bội 
ước bất cứ lúc nào và không sợ Allah; 

57. - Bởi thế, nếu Ngươi chinh phục được chúng, thì hãy phân tán 
chúng và những kẻ theo chúng mục đích làm cho chúng nhớ lại 
(hình phạ t cắ nh cá o). 

58. - Và nếu Ngươi sợ đám người nào bội ước, thì hãy ném trả lại 
chúng (giao ước của chúng) để được ngang bằng nhau bởi lẽ Allah 
không yêu thương những ke phản bội. 

59. - Và chớ để cho những kẻ không có đức tin nghĩ rằng chúng đã 
trốn thoát khỏi (Allah) bởi vì chúng sẽ không bao giờ phá hỏng được 
(kế hoạch của Allah). 

60. - Và hãy dồn tất cả sức mạnh của các người để chuẩn bị lực 
lượng sẩn sàng chống lại chúng kể cả các con chiến mã hầu làm cho 
kẻ thù của Allah và của các người kinh hồn bạt vía và cả các kẻ thù 
khác nữa mà các ngươi không biết nhưng Allah biết rõ chúng. Và 
bất cứ cái gì các người chi dùng cho Chính nghĩa của Allah thì sẽ 
được trả lại đầy đủ cho các người và các người sẽ không bị đối xử 
bất công. 

61. - Nhưng nếu (kẻ thù) chịu hoà thì hãy giải hòa với chúng và phó 
thác cho Allah bởi vì Ngài (Allah) là Đấng hằng Nghe và hằng Biết 
(mọi việc). 
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Sũrah 8. Al-Anfãl Juzu 10 

62, - Và nếu chúng có ý định muốn lừa gạt Ngươi thì quả thật Allah 
đủ giúp Ngươi; Ngài là Đấng sẽ ủng hộ Ngươi với sự trợ giúp của 
Ngài và với (sự thăm gia của) các tín đồ. 

63, - Và (hơn nữa) Ngài đã đoàn kết tấm lòng của họ (các tín đồ). 
Bởi vì nếu Ngươi có chi dùng tất cả những gì trên trái đất (để đoàn 
kết họ) thì sẽ không thể đoàn kết tấm lòng của họ nổi; ngược lại, chỉ 
Allah đoàn kết họ được bởi vì Ngài Toàn năng, rất mực Sáng suốt. 

64, - Hỡi Nabi (Muhammad)! Allah đủ giúp Ngươi và những người 
có đức tin theo Ngươi. 

65, - Hỡi Nabi (Muhammad)! Hãy động viên những người tin tưởng 
đi chiến đấu. Nếu trong các người có hai mươi người kiên nhẫn thì 
họ sẽ đánh bại hai trăm kẻ địch; nếu có một trăm (tín đồ kiên nhẫn) 
thì họ sẽ đánh bại một ngàn người không đức tin bởi vì chúng là 
đám người không hiểu biết gì. 

66, - Bây giờ Allah giảm bớt (trách nhiệm) cho các người bởi vì Ngài 
biết các người còn có một điểm yếu. Bởi thế, nếu trong các người có 
một trăm tín đồ kiên nhẫn thì họ sẽ đánh bại hai trăm người của địch 
và nếu có một ngàn tín đồ kiên nhẫn thì họ sẽ đánh bại hai ngàn 
quân địch với sự chấp thuận của Allah bởi vì Allah sát cánh với 
những người kiên nhẫn. 

67, - Một Nabi không được phép giữ các tù binh chiến tranh cho 
mình trừ phi Người bình định xong lãnh thổ. Các người mong muôn 
các mối lợi tạm bợ của ưần gian nhưng Allah lại mong nhìn về Đời 
sau. Và Allah Toàn năng, rất mực Sáng suốt. 

68, - Nếu không vì một sắc chỉ của Allah đã được ban hành thì chắc 
chắn các người sẽ phải chịu một hình phạt to lớn về các (khoản tiền 
chuộc mạng) mà các người đã lấy. 

69, - Nhưng bây giờ hãy vui vẻ hưởng các món hợp pháp và tốt sạch 
mà các người đã tịch thu trong chiến tranh nhưng hãy sỢ Allah. Quả 
thật, Allah hằng Tha thứ, rất mực Khoan dung. 
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Surah 8. Al-Anfãl Juzu 10 

70. - Hỡi Nabi (Muhammad)! Hãy bảo các tù binh nằm trong tay 
kiểm soát của các ngươi: “Nếu Allah biết có điều nào tốt trong lòng 
của các ngươi, Ngài sẽ ban cho các ngươi món vật tốt hơn vật của 
các ngươi đã bị tịch thu và sẽ tha thứ cho các ngươi bởi vì Allah 
hằng Tha thứ, rat mực Khoan dung.” 

71. - Và nếu chúng (các người ngoại đạo tại Makkah) có ý lừa đảo 
Ngươi (hỡi Nabi\) thì chúng cũng đã lừa đảo Allah trước rồi, bởi thế 
Ngài đã ban cho (Ngươi) sức mạnh để thắng chúng bởi vì Allah Biết 
hết, rất mực Sáng suốt. 

72. - Chắc chắn những ai có đức tin (và vì tín ngưỡng của họ) đã di 
cư đi tị nạn và hy sinh cả tài sản lẫn sinh mạng của họ cho Chính 
nghĩa của Allah và những ai đã cho họ (những người di cư) chỗ tị 
nạn và giúp đỡ họ là đồng minh bảo vệ lẫn nhau; còn những ai có 
đức tin nhưng không di cư thì các người không có bổn phận phải bảo 
vệ họ về bất cứ điều gì trừ phi họ di cư đi tị nạn. Và nếu vì lý do tôn 
giáo, họ yêu cầu các ngươi bảo vệ họ thì các ngươi có bổn phận 
giúp đỡ họ ngoại trừ đối với đám người mà giữa họ và các người đã 
ký một thoả hiệp tương trỢ; và nên nhớ rằng Allah biết hết mọi điều 
cac ngươi làm. 

73. - Ngược lại, những ai không có đức tin thì là đồng minh lẫn nhau 
trừ phi các người thực hiện điều này: ('Hãy bảo vệ lẫn nhau.') (Nếu 
không thế thì) áp bức và loạn lạc sẽ đầy dẫy (khắp nơi) trên trái đất 
và sẽ có sự thối nát lớn lao. 

74. - Và những ai có đức tin và di cư và chiến đấu cho Chính nghĩa 
của Allah và những ai chứa chấp họ và giúp đỡ họ, những người này 
là những người thực sự có đức tin. Họ sẽ được (Allah) tha thứ và sẽ 
được bổng lộc dồi dào. 

75. - Và những ai tin tưởng sau đó và di cư tị nạn và chiến đấu cùng 
với các ngươi (cho Chính nghĩa của Allah) thì là người của các 
người; tuy nhiên, trong Kinh sách của Allah thì bà con ruột thịt gần 
nhau (trong việc hưởng gia tài) hơn (là những người anh em trong 
đạo). Và Àĩlah biết hết mọi việc. 
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Surah 9. At-Taubah Juzu 10 

Itò® IEỂkSS ■è.A 

AT-TAUBAH 
(HÔI Cải) 

1. - Allah và Sứ giả của Ngài tuyên bô" hủy bỏ thỏa hiệp1 mà các 
người đã ký kết với những người thờ thần tượng. 

2. - Do đó, trong thời hạn bốn tháng2, các người được tự do đi lại 
trong xứ nhưng nên biết rằng các người không thể trôn thoát khỏi 
Allah (qua mưu định gian dôi của các người); và nên biết rằng Allah 
sẽ hạ nhục những kẻ phủ nhận Ngài. 

3. - Và một bản Tuyên cáo3 từ Allah và Sứ giả của Ngài đã thông 
báo cho dân chúng tập trung vào ngày đại lễ Hajj biết Allah và Sứ 
giả của Ngài hết can hệ với những người thờ đa thẩn. Bởi thế, nếu 
các người (hỡi những người thờ đa thần!) hôi cải thì điều đó tốt nhất 
cho các người. Và nếu các người từ chối thì nên biết các người 
không thể trôn thoát khỏi (ban tay) của Allah. Và hãy báo cho 
những kẻ phủ nhận Allah về một sự trừng phạt đau đớn. 

4. - Ngoại trừ những người dân đa thần nào mà các ngươi đã ký một 
thỏa hiệp với họ, rồi sau đó đã không lừa gạt các người về bất cứ 
điều gì, cũng không tiếp tay cho một ai để chông lại các ngươi; bởi 
thế, hãy thi hành hiệp ước với họ cho đến khi chấm dứt thời hạn của 
họ. Bởi vì Allah yêu thương những người ngay chính sỢ Allah. 

5. - Do đó, khi những tháng cấm đã chấm dứt, hãy đánh và giết 
những kẻ thờ đa thần ở nơi nào các ngươi tìrn thây chúng; và bắt 
chúng và vây chúng và mai phục đánh chúng; nhưng nếu chúng hối 
cải và dâng lễ 'Salãh' và đóng 'Zakãh' thì hãy mở đường cho chúng 
(đi). Bởi vì Allah hằng Tha thứ, rất mực Khoan dung. 

6. - Và nếu có một người dân đa thần nào đến xin Ngươi chỗ tị nạn 
thì hãy che chở giúp y mãi cho đến khi y thấm nhuần lời răn của 
Allah rồi hộ tông y đến một nơi an toàn, sở dĩ như thế là vì họ là 
một đám người không biết gì cả. 

'Danh từ barã’a có nghĩa không còn bị ràng buộc nữa, vô can, không dính líu v.v... 

Đây là chính sách của chính quyển Islam đã được công bố vào tháng Shauwãl năm 

thứ 9 Hijri của lịch Islam đối với những người thờ đa thần đã vi phạm các thoả hiệp 
ký kết vđi người Muslim. 

2 Bốn tháng kể từ tháng Shauwãl, Dhul-qa’dah. Dhul-Hijjah và Muharram. 

3 Bản tuyên cáo mà nội dung gồm từ câu 1-29 của chương này đã do ‘Ali b. Abũ 

Tãlib đọc nhân cuộc lê Hajj tháng Dhul Hijjah năm thứ 9 Hijr. 
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Sũrah 9. At-Taubah Juzu 10 

7. - Làm sao Allah và Sứ giả của Ngài có thể thỏa hiệp với những 
người dân đa thần được, ngoại trừ những ai mà các ngươi đã ký một 
thoả hiệp tại (Hudaibiyyah) gần Thánh đường Linh thiêng (tại 
Makkah)? Chừng nào chúng ngay thẳng với các ngươi thì hãy ngay 
thăng lại với chúng bởi vì Allah yêu thương những người ngay chính 
sợ Ngài. 

8. - Làm sao được? Bởi vì nếu chúng nắm ưu thế trên các ngươi, thì 
chúng sẽ không tôn trọng nơi các ngươi mối quan hệ thân thuộc lẫn 
thỏa hiệp đã ký kết. Miệng của chúng nói ra lời ngọt ngào để làm 
vừa lòng các ngươi nhưng lòng dạ của chúng lại không muốn. Và đa 
số bọn chúng là những ke dấy loạn và bất tuan. 

9. - Chúng đã bán rẽ các Lời mặc khải của Allah cho nên chúng đã 
cản (nhiều người) xa khỏi con đường của Ngài. Thật tồi tệ thay điều 
chúng đã từng làm. 

10. - Chúng không tôn trọng nơi một người có đức tin môi quan hệ 
thân thuộc lẫn hiệp ước đã ký kết. Chính chúng mới là những kẻ vi 
phạm các ràng buộc. 

11. - Nhưng nếu chúng hối cải và năng dâng lễ 'Salãh' và đóng 
'Zakah' thì chúng là anh em với các ngươi trong đạo. Và TA (Allah) 
đã giải thích các Lời mặc khải cho một đám người có hiểu biết. 

12. - Và nêu chúng vi phạm lời thề sau khi chúng giao ước và thóa 
mạ tộn giáo của các ngươi thì hãy đánh các lãnh tụ phản trắc đó bởi 
vì lời thề của chúng chẳng có gia trị gì đối với chung cả. (Làm thế) 
may ra chúng mới chịu ngưng (quây nhiễu). 

13. - Phải chăng các ngươi không muốn đánh một đám người đã từng 
nuốt lời thề, đã âm mưu trục xuất Sứ giả (của Allah) va đã khởi sự 
tân công các ngươi trước? Các ngươi sợ chúng hay sao? Không, 
Allah mới đáng cho các ngươi phải sỢ nếu các ngươi thực sự có đức 
tin. 
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Surah 9. At-Taubah Juzu 10 

14. - Hãy đánh chúng! Allah sẽ trừng phạt chúng với bàn tay của các 
ngươi, và sẽ hạ nhục chúng và sẽ giúp các ngươi đánh thắng chúng 
và chữa lành lồng ngực của một đám người có đức tin. 

15. - Và Ngài (Allah) sẽ xóa đi cơn giận trong lòng của họ và Allah 
quay lại (khoan dung) cho người nào Ngài muốn bởi vì Allah Toàn 
Tri, Rất mực Sáng suốt. 

16. - Phải chăng các ngươi nghĩ rằng các ngươi sẽ được yên thân 
trong lúc Allah chưa (thử thách để) biết ai là người sẽ tận lực chiến 
đâu (cho Chính nghĩa của Ngài) và sẽ không nhận ai ngoài Allah và 
Sứ giả của Ngài và những người có đức tin làm các vị bảo hộ của họ 
hay sao? Bởi vì Allah hằng Quen thuộc với những điều các ngươi 
làm. 

17-- Nhũng người dân đa thần không xứng đáng làm công việc bảo 
quản các Thánh đường của Allah bởi vì chúng tự xác nhận mình 
không có đức tin. Đó là những kẻ mà việc làm sẽ không có kết quả 
và chúng sẽ vào ở muôn đời trong Lửa (của Hỏa ngục). 

18. - Chỉ ai tin nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng và năng dâng 
lê 'Salãh' và đóng 'Zakãh' và không sợ ai mà chỉ sợ riêng Allah thôi 
mới là những người chăm sóc và bảo quản các Thánh đường của 
Allah. May ra họ là những người sẽ được hướng dẫn. 

19. - Phải chăng các ngươi cho rằng việc cung cấp nước uông cho 
^hững người đên làm Hajj và việc trông coi bảo quản Thánh đường 
Linh thiêng (tại Makkah) bằng với một người có đức tin nơi Allah va 
Ngày (Phán xử) Cuốỉ cùng và chiến đấu anh dũng cho Chính-nghĩa 
cua Allah hay sao? Đoi với Allah, họ không ngang bằng nhau. Và 
Allah không hướng dẫn đám người làm điều sai quây. 

2°-- Đối với Allah, những ai có đức tin và đã di cư (đi tị nạn) và đã 
tận lực chiên đâu cho Chính-nghĩa của Allah, vừa hy sinh cả tài sản 
lan sinh mạng của họ, sẽ có câp bậc cao. Và họ là những người sẽ 
thành đạt. 
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21, - Rabb (Allah) của họ sẽ báo cho họ tin vui về sự Khoan-dung và 
sự Hài-lòng của Ngài và về các Ngôi-vườn (Thiên đàng) dành ân 
thưởng họ; trong đó họ sẽ hưởng niềm hạnh phúc vĩnh cửu. 

22, - Họ sẽ ở trong đó đời đời. Quả thật, Allah có một phần thưởng to 
lớn nơi Ngài. 

23, - Hỡi những ai có niềm tin! Nếu cha mẹ và anh em của các ngươi 
yêu sự không tin hơn đức tin (nơi Allah) thì chớ nhận họ làm người 
bảo hộ của các ngươi. Và ai trong các ngươi quay về kết thân với họ 
thì là những kẻ làm điều sai quây. 

24. - Hãy bảo họ: “Nêu cha mẹ, con cái, anh em, các bà vợ, dòng họ 
của các ngươi và tài sản mà các ngươi tậu được, và việc mua bán 
mà các ngươi sợ thât bại hoặc biệt thự xinh đẹp mà các ngươi thích 
thú (tât cả các thứ đó) quí giá đôi với các ngươi hơn Allah và Sứ giả 
của Ngài và hơn việc chiến đâu cho Chính-nghĩa của Ngài thì hãy 
đợi cho đen khi Allah sẽ ban hành quyêt định của Ngài xuống bởi vì 
Allah không hướng dẫn dắt một đám người dây loạn và bất tuân” 

25. - Chắc chắn Allah đã trợ giúp các ngươi tại nhiều chiến trường và 
vào ngày các ngươi chạm địch tại Hunayn1. Này, quân sô" đông đảo 
của các ngươi làm cho các ngươi tự mãn nhưng chúng chẳng giúp 
ích gì được cho các ngươi. (Lúc đó) đất đai tuy rộng thênh thang 
bổng nhiên trở nên chật hẹp đôi với các ngươi rồi các ngươi buộc 
phải đánh tháo lui. 

26. - Rồi Allah ban sự trầm tĩnh xuống cho Sứ giả của Ngài và cho 
các tín đồ và gởi các viện binh (Thiến thần) mà các ngươi không 
nhìn thây được (đên trợ lực các ngươi), và Ngài trừng phạt những kẻ 
không có đức tin. Và đó là phần phạt của những kẻ phủ nhận Allah. 

1 Hunayn nằm trên con đường từ Makkah đi Tã-if cách xa Makkah khoảng 14 dặm 
Anh về phía Đông. 
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27- - Rồi sau sự việc (đáng tiếc) đó Allah quay lại tha thứ cho người 
nào Ngài muốn bởi vì Allăh Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung 

28- - Hỡi những ai có niềm tin! Quả thật, những người dân đa thần 
không được ưong sạch. Bdi thế, sau năm (tế lễ) này của chúng, chớ 
đe cho chúng đến gần Thánh đường Linh thiêng (tại Makkah) Nếu 
các người sỢ nghèo thì Allah sẽ làm cho các người giầu có từ nguồn 
thiên lộc của Ngài, nếu Ngài muốn; bởi vì Allah Biết hết, Thông 
suốt (hết mọi việc). 

29- -Hãỵ đánh những ai không tin tưởng nơi Allah và Ngày (Phán 
xứ) Cuối cùng, và không tôn trọng các giới cấm mà Allah và Sứ giả 
của Ngài đã câm cũng không chấp nhận tôn giáo của sự Thật trong 
sô những ai đã được ban cho Kinh sách cho đến khi nào chúng chiu 
thần phục và tự tay chịu trả thuế 'Jizyah'\ 

30.- Những người Do thái gọi 'Uzayr' (Ezra) là con trai của Allah và 
các tín đo Thiên Chúa giáo gọi Masĩh (Tsa) là con trai của Allah. 

Đó là Jờ,‘ nói phát ra từ cửa miệng của họ, bắt chước lời nói của 
những kẻ đã không có đức tin trước đây. Allah nguyền rủa họ. Sao 
mà họ lầm lạc đến thế! 

/1 I ÍÍP nhận thầy-tu Do thái (Ahbãr) và thầy-tu Công giáo 
(Ruhban) làm chúa của họ thay vì Allah va (nhận cả) Masĩh (Tsa), 
con trai của Maryam, (làm Chúa của họ nữa) ừong lúc họ nhận lệnh 
chỉ được thờ phụng một Thượng Đế Duy nhât. Khong có Thượng Đe 
nao khac ca duy chỉ Ngài (Allah) (là Thượng Đế). Ngài quang vinh 
va trong sạch, vê những điều (kẻ) mà họ đã tổ hợp với Ngài. 

1 Ji?y.aỊ' là lọai thuế thân đánh trên các công dân không phải là Mulim tức 
người Do-thái và tín đồ Thiên Chúa giáo sống dưới chính quyền Islam. 
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Sũrah 9. At-Taubah Juzu 10 

32. - Họ muôn dập tắt Ánh-sáng của Allah bằng miệng lưỡi của họ 
nhưng Allah không chấp thuận (điều đó), ngược lại Ngài muôn hoàn 
chỉnh Anh sáng của Ngài mặc dù những kẻ không có đức tin ghét 
điều đó. 

33. - Ngài là Dâng đã cử Sứ giả của Ngài mang Chỉ đạo và tôn giáo 
của sự Thật (Islăm) đến để làm cho rió thắng mọi tôn giáo mặc dầu 
những người dân đa thần không thích. 

34. - Hỡi những ai có niềm tin! Quả thật, đa số các thầy-tu Do thái 
(Ahbãr) và các thầy-tu Công giáo (Ruhbãn) đã ăn chặn tài sản của 
thiên hạ bằng sự giả dôi của họ và cản trở người khác theo Chính 
đạo của Allah; và có những kẻ dự trữ vàng và bạc nhưng không chi 
dùng nó cho Chính-nghĩa của Allah; hãy báo cho họ biết về một sự 
trừng phạt đau đớn. 

35. - Vào ngày mà nó (vàng bạc tích trữ) sẽ được nung đỏ trong lửa 
và sẽ được mang đến đóng vào trán, hông và lưng của họ (kèm theo 
lời phán:) “Đây là vật mà các ngươi tích trữ cho bản thân của các 
ngươi. Thôi, hãy nếm món (vật) mà các ngươi đã tích trữ.” 

36. - Quả thật, số tháng (trong một năm) mà Allah đã qui định trong 
sổ sách của Ngài kể từ ngày tạo thiên lập địa là mười hai (12) tháng, 
trong đó có bôn tháng linh1. Đó là tôn giáo đúng đắn. Bởi thế, chớ 
làm thiệt hại bản thân mình (bằng cách vi phạm các điều cấm kỵ) 
trong các tháng linh đó. Và hãy đánh toàn bộ những người dân đa 
thân giông như chúng đã đánh các người toàn bộ. Và nên biết rằng 
Allah ở cùng với những người ngay chinh sỢ Ngài. 

Các tháng Rajab, Dhul-qa’dah, Dhul-Hijjah và Muhaưam (tháng 7, 11, 12 và 
tháng giêng của người Ả-rập) 
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Surah 9. At-Taubah Juzu 10 

37. - Tục lệ dời tháng linh là một minh chứng thêm về sự không tin 
của chúng: vì tục lệ đó mà những kẻ không tin bị lầm lạc. Có năm 
chúng cho phép^ dời lại một tháng linh, nhưng có năm chúng cấm 
dỜỊ. Làm thê để chúng có thể bù lại cho đủ số tháng linh qui định 
bởi Allah. Bằng cách đó chúng cho phép làm điều mà Allah đã cầm 
cản. Việc làm điên rồ của chúng lại làm đẹp lòng chúng. Nhưng 
Allah đã không hướng dân một đám người không có niềm tin. 

38, -^HỠi những ai có niềm tin! Tại sao khi được yêu cầu ra đi chiến 
đây cho Chính nghĩa của Allah, các ngươi ngồi lì dưới đất? Phải 
chăng các ngươi thích đời sống trần tục này hơn Đời Sau? Nhưng sự 
hưởng nhàn ở đời này thật là nhỏ nhoi so với Đời Sau. 

39, - Trừ phi các ngươi ra đi chiến đấu, nếu không thì Ngài (Allah) sẽ 
trừng phạt các ngươi đau đớn và sẽ đưa một đám người khác đến thế 
chô của các ngươi và các ngươi chẳng làm thiệt hại được Ngài, bởi 
vì Allah có toàn quyền chi phối tất cẩ. 

40. - Nếu các ngươi không giúp Người (Nabi Muhammad) (cũng 
không sao). Bởi vì Allah đã giúp Người khi những kẻ không có đức 
tin nhất định trục xuất Người đi nơi khác. (Nabi) là người thứ hai 
trong số hai người trôn trong hang núi. (Nabi) nói với người bạn 
đông hành (Abũ Bakr)\ “Chớ sợ, bởi vì Allah đang ở cùng với chúng 
ta.” Rôi Allah ban sự trầm tĩnh từ Ngài xuống cho Người và tăng 
cường Người với thiên binh mà (mắt trần của) các ngươi không nhìn 
thây đặng và Ngài làm lịm đi lời nói (huênh hoang) của những kẻ 
không tin và làm lẫy lừng Lời nói cua Allah bởi VI Allah Toàn 
Năng, Rât mực Sáng suốt. 

1 Các lời mặc khải này đề cập về cuộc chinh phạt Tabũk vào năm thứ 9 Hijrah 
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Sũrah 9. At-Taubah Juzu 10 

41. - Hãy lên đường đi chiến đấu (dù được trang bị với phương tiện) 
nhẹ hay nặng; và hãy tận lực chiến đâu cho Chính nghĩa của Allah 
với cả tài sản và sinh mạng của các ngươi. Điều đó tốt nhất cho các 
ngươi nếu các ngươi biết (giá trị của nó). 

42. - Nếu họ thấy có một mối lợi gần kề trước mắt và một chuyến đi 
dê dàng thì chắc chắn họ sẽ theo Ngươi, nhưng quảng đường viễn 
chinh (đên Tabũk) quá xa (và nặng nhọc) đối với họ. Và họ đã thề 
nhân danh Allah (nói:) “Nếu có khả năng, chắc chắn chúng tôi sẽ đi 
chiên đâu với quí vị.” Họ đã tự hủy hoại linh hồn của họ bởi vì 
Allah biết rõ họ là những kẻ nói dối. 

43. - Ạllah lượng thứ cho Ngươi đó! Tại sao Ngươi cho phép chúng 
(ở lại nhà) khi chưa hiện rõ cho Ngươi thây ai nói thật và chưa biêt 
ai nói dối? 

44. - Những ai có đức tin nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng đã 
không hỏi xin Ngươi miên đi chiến đâu với cả tài sản và sinh mạng 
của họ bởi vì Allah biết rõ những người ngay chính sợ Allah. 

45. - Chỉ những ai không có đức tin nơi Allah và Ngày Phán xử Cuối 
cùng và nghi hoặc trong lòng mới xin phép Ngươi (được ở lại nhà). 
Bởi vì do nghi hoặc mà chúng đâm ra lưỡng lự. 

46. - Và nêu chúng có ý định đi chiên đâu thì chúng đã chuẩn bị (cho 
cuộc vien chinh) rồi. Nhưng Allah lại không thích việc chúng đi 
tham chiến; bởi thế Ngài giữ chúng lại và phán: “Hãy ở lại nhà cung 
với những người ở lại. 

47. - Nêu chúng có đi tham chiên thì chúng cũng chẳng giúp gì thêm 
cho các ngươi, ngược lại chúng chỉ làm rôi loạn hàng ngũ bằng cách 
lăng xăng chạy qua chạy lại giữa các ngươi đế xúi giục kẻ khác làm 
loạn và trong các ngươi có một số tín đồ nghe theo chúng; nhưng 
Allah biết rõ những người làm điều sai quây. 
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Sũrah 9. At-Taubah Juzu 10 

48. - Chắc chắn chúng đã tìm cách xúi giục cuộc nổi loạn trước đây 
và làm đảo lộn công việc, gây thêm khó khăn cho Ngươi cho đến 
khi xảy ra sự thật; và Mệnh lệnh của Allah tỏ rõ cho họ thây thì họ 
càng căm tức thêm. 

49. - Trong chúng có người nói: “Xin miễn cho tôi (đi chiến đâu) và 
chớ thử thách tôi.” Há chúng đã không rơi vào vòng thử thách ư? 
Thật vậy, Hoả ngục đang bao vây những kẻ không có đức tin. 

50. - Neu Ngươi gặp điều phúc lành, chúng buồn bã lắm; nhưng nếu 
Ngươi gặp hoạn nạn thì chúng lên tiếng ngay: “Chắc chắn chúng tôi 
đã lo liệu công việc của chúng tôi trước, (nên chúng tôi không hề 
hấn gì). Và chúng thích thú quay bỏ đi. 

51. - Hãy bảo chúng: “Chẳng có điều gì (tốt hay xấu) xảy đến cho 
chúng tôi cả mà chỉ có điều Allah đã định sẩn cho chúng tôi. Ngài là 
Đang Bảo hộ của chúng tôi!” Và những người có đức tin hãy trọn tin 
mà phó thác cho Allah. 

52. - Hãy bảo chúng: “Phải chăng các người đang mong cho bọn ta 
gặp phải một trong hai điều tốt nhất? (Thắng lợi hoặc tử đạo?) Và 
bọn ta đang mong việc Allah sẽ tự Ngài giáng hình phạt lên các 
người hoặc Ngài sẽ dùng bàn tay của bọn ta để trừng trị các người. 
Bởi thế, hãy trông chờ đi, bọn ta sẽ cùng chờ đợi với các người. 

53. - Hãy bảo chúng: “Chi dùng (cho Chính nghĩa của Allah) tự 
nguyện hay không, là do các người. Nhưng nó sẽ không được chấp 
nhận từ các người bởi lẽ các người là một đám người dây loạn và 
bất tuân. 

54. - Và lý do tại sao việc đóng góp của chúng không được chấp 
nhận là vì chúng đã phủ nhận Allah và Sứ giả của Ngài và chúng 
đên dâng lê 'Salãh' một cách uể oải và miễn cưỡng chi dùng (tài sản 
của chúng cho Chính nghĩa của Allah). 
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Sũrah 9. At-Taubah Juzu 10 

55. - Bởi vậy chớ để cho tài sân và con cái của chúng làm Ngươi 
trầm trồ. Thật ra, Allah chỉ muốn dùng những thứ đó để trừng phạt 
chúng trên thê gian này và để cho linh hồn của chúng ra đi vĩnh 
viễn trong tình trạng chúng là những kẻ phủ nhận đức tin. 

56. - Và chúng thề nhân danh Allah rằng chúng thực sự là thành phần 
của các ngươi (Muslim) nhưng chúng không phải là người của các 
ngươi; ngược lại, chúng là một đám người sợ (các ngươi). 

57. - Nếu chúng có thể tìm được một chỗ để ưốn, dù đó là một cái 
hang hoặc là một nơi ẩn náu thì chúng sẽ quay mình cắm đầu chay 
đến đó. 

58. - Và trong bọn chúng có kẻ đã xuyên tạc Ngươi về việc chia của 
bô thí. Nếu chúng được chia phần thì chúng hả dạ; ngược lại, nếu 
không được chia phần thì chúng đùng đùng noi giận. 

59. - Và nếu chúng bằng lòng với phần chia mà Allah và Sứ giả của 
Ngài ban cấp và nói: “Allah đủ cho chúng tôi! Allah và Sứ giả của 
Ngài sẽ sớm ban thiên lộc của Ngài cho chúng tôi. Chúng tôi đặt hy 
vọng nơi Allah.” 

60. - Thật ra, của bô' thí chỉ dành cho người nghèo, người thiếu thốn, 
người thu và quản lý của bố thí, những người mà tam lòng của họ 
vừa mới hài hoà (với chân-lý của Islãm), những người bị giam cầm 
(nô-lệ hay tù binh chiên tranh), những người mắc nỢ, dùng để phục 
vụ Chính-nghĩa của Allah, và những người lỡ đường xa. Đo là Mệnh 
lệnh của Allah bởi vì Allah Biêt hết, Rât mực Sáng suốt. 

61. - Và trong bọn chúng có kẻ đã xúc phạm Nabi (Muhammad) bởi 
vì chúng nói: “Người thật lắm tai.” Hãy bảo chúng: “Người nghe 
điều gì tốt cho các ngươi. Người tin tưởng nơi Allahl tin cạy các tín 
đồ và là một hồng ân cho những ai có đức tin.” Va những ai xúc 
phạm Sứ giả của Allah thì sẽ nhận một sự trừng phạt đau đớn. 

196 





Surah 9. At-Taubah Juzu 10 

62. - Chúng mang Allah ra thề thốt với các ngươi để làm hài lòng các 
ngươi nhưng đúng ra, chúng phải làm hài lòng Allah và Sứ giả của 
Ngài nếu chúng là những người có đức tin. 

63. - Há chúng không biết rằng ai chống đối Allah và Sứ giả của 
Ngài sẽ chịu (hình phạt của) Lửa (Hỏa ngục) hay sao, nơi mà chúng 
sẽ vào ở muôn đời? Đó là một sự nhục nhã vô cùng to lớn. 

64 - Những người đạo đức giả lo sợ về việc có một chương kinh nói 
vê chúng sẽ được ban xuống, vạch cho chúng biết điều (tộĩ lỗi) nằm 
trong lòng của chúng. Hãy bảo chúng: “Các người hãy che nhạo đi!” 
Qua thật, Allah sẽ mang ra ánh sáng tất cả các điều mà các ngươi 
đang sợ (thiên hạ biết). 

65, - Và nêu Ngươi có hỏi chúng, thì chắc chắn chúng sẽ đáp: 
Chung toi chi nói đùa cho vui.” Hãy bảo chúng: “Có phải các ngươi 

đang chế giễu Allah và các Lời mạc khải của Ngài và Sứ giả của 
Ngài? 

66, - Chớ tìm cách biện bạch. Chắc chắn các ngươi chổi bỏ đúc tin 
sau khi các ngươi đã tuyên bố tin tưởng Nếu TA (Allah) lượng thứ 
cho một thành phần của các ngươi thì TA cũng se trừng phạt một 
thành phần khác bởi vì chúng là những kẻ tội lỗi? 

67, -Những người đạo đức giả, nam và nữ, đều như nhau. Chúng 
truyền lệnh làm điều ác (tội lỗi) và cấm cản làm điều lành (đạo 
đức) và^ bụm chặt tay lại (keo kiệt không muốn chi dùng). Chúng 
quên bẩng Allah nên Allah bỏ quên chúng trở lại. Quả thạt, những 
tên đạo đức giả là những kẻ dây loạn và bất tuân. 

«: vạ Allah hứa với những người đạo đức giả, nam và nữ, và với 
những kẹ không có đức tin, Lửa của Hỏa ngục, trong đó chúng sẽ 
vào ơ đời đời. Hỏa Ngục đủ cho chúng. Và Allah nguyền rủa chúng 
và chúng sẽ bị trừng phạt vĩnh viễn. 
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69. - Giống như những kẻ trước các người, quyền lực của họ mạnh 
hơn các người, tài sản và con cái của họ nhiều và đông hơn các 
người. Họ hưởng thụ phần của họ một thời gian, các người hưởng thụ 
phân của các ngươi một thời gian giông như những kẻ trước các 
ngươi đã từng hưởng thụ; và các người đã tán gẫu giống như những 
kẻ trước các người đã tán gẫu. Đó là những kẻ mà việc làm của 
chúng chẳng được kết quả nào ở đời này và Đời sau. Và chúng sẽ là 
những kẻ thua thiệt. 

70. - Há chúng chưa hề nghe câu chuyện của những kẻ sống trước 
chúng hay sao? Đám người của Nũh, của 'Ãd, và Thamũd, và đám 
người của Ibrãhĩm và của Madyan và các thị trân bị lật ngược (do 
các trận động đất)? Các Sứ giả của họ đã đến gặp họ với những 
bằng chứng rõ rệt (để khuyên họ, nhưng họ không nghe,) bởi the 
không phải Allah bât công với họ mà chính họ tự hại bản thân của 
mình mà thôi. 

71. - Và những người tin tưởng, nam và nữ, là đồng minh bảo vệ lẫn 
nhau. Họ ra lệnh làm điều lành và câm cản nhau làm điều dữ và 
năng dâng lễ 'Salãh' và đóng 'Zakãh' và tuân lệnh của Allah và Sứ 
giả của Ngài. Đó là những người mà Allah khoan dung bởi vì Allah 
Toàn Năng, Thâu Suốt (tât ca). 

72. - Allah hứa với những người có đức tin, nam và nữ, các Ngôi- 
vườn (Thiên đàng) bên dưới có các dòng sông chảy để vào ở trong 
đó, với các biệt thự cao sang trong các Thiên đàng vĩnh cửu; nhưng 
hạnh phúc tột bậc là sự hài lòng của Allah; và đó là một thắng lợi vĩ 
đại. 
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Sũrah 9. At-Taubah Juzu 10 

73. - Hỡi Nabi (Muhammad)! Hãy chiến đấu quyết liệt chông những 
kẻ không tin và những tên đạo đức giả và hãy cứng rắn đối với 
chúng, bởi vì nhà ở của chúng là Hỏa ngục, một nơi cư ngụ xâu xa 
nhất. 

74. - Chúng thề nhân danh Allah rằng chúng đã không nói điều gì 
(xâu) cả, nhưng chắc chắn chúng đã thốt ra lời lẽ phạm thượng và 
không tin sau khi đã gia nhập Islãm và chúng đã mưu định một ý đồ 
mà chúng không thể thực hiện được. Việc trả thù này của chúng là 
để đền lại thiên lộc mà Allah và Sứ giả của Ngài đã làm cho chúng 
thành giâu có. Nếu chúng ăn năn hối cải thì tốt cho chúng; ngược 
lại, nếu chúng trở lại (con đường thù hận cũ), thì Allah sẽ trừng phạt 
chúng đau đớn ở đời này và Đời sau. Và chúng sẽ không có một ai 
trên trái đât để bênh vực và giúp đỡ chúng. 

75. - Và trong bọn chúng có người giao ước với Allah (nguyện rằng): 
‘Nêu Ngài ban cho chúng tôi thiên lộc của Ngài, thì chúng tôi sẽ bố 
thí (rộng rãi) và sẽ là những người đạo đức.’ 

76. - Nhưng khi Ngài ban cho chúng thiên lộc, chúng đâm ra keo kiệt 
và lật lọng và ghét việc thực hiện lời giao ước. 

77. - Bởi vì chúng đã bội ước và dối gạt Allah nên Ngài đã trả miếng 
lại băng cách đặt sự giả dối vào sâu trong lòng của chúng (kéo dài) 
mãi cho đến ngày chúng sẽ gặp lại Ngài. 

78. - Há chúng không biết rằng Allah biết rõ tư tưởng bí mật và 
những lời mật nghị của chúng ư? Và (nên biết) rằng Allah biết rõ 
mọi điều vô hình. 

79. - Những ai nói xâu tín đồ có hảo tâm bố thí rộng rãi và chi trích 
những người bô" thí tùy khả năng của họ và chê cười họ thì sẽ bị 
Allah ném trả lại giọng điệu chê cười của chúng và sẽ bị trừng phạt 
đau đớn. 
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Sũrah 9. At-Taubah Juzu 10 

80, - Dẫu Ngươi có xin hoặc không xin (Allah) tha thứ cho chúng (thì 
tội cua chúng sẽ không được dung tha); dẫu Ngươi có cầu xin sự tha 
thứ cho chúng bảỵ mươi lần đi nữa, thì Allah vẫn không bao giờ tha 
thứ cho chúng, sở dĩ như thê là vì chúng phủ nhận Allah và Sứ giả 
của Ngài. Và Allah không hương dẫn một đám người dấy loạn va 
bất tuân. 

81. - Những kẻ được cho phép ở lại nhà (trong chiến dịch Tabuk) vui 
mừng về việc chúng không đi chiến đâu với Sứ giả cua Allah bới vì 
chúng ghét việc tham chiến với cả tài sản lẫn sinh mạng của chúng 
cho Chính-nghĩa của Allah; và chúng nói: “Chớ đi chiến đâu dưới 
ánh nắng cháy da.” Hãy bảo chúng: “Lửa của Hỏa ngục nóng còn dữ 
hơn sức nóng của mặt trời.” Phải chi chúng hiểu điều đó. 

82 - Bỷ* tjlê’ chúns nên cười ít vì sẽ khóc nhiều (xem như) phần 
phạt về (tội) chúng đã gây ra. 

83,- Bơi thê, nêu Allah đưa Ngươi trở về gặp lại một phần tử của 
bọn chúng và chúng sẽ đến xin phép Ngươi cho chúng đi (tham 
chiến) vơi Ngươi thì hãy bảo thẳng chúng: “Các người chớ bao giờ 
đi chien đấu vơi ta cũng chơ bao giờ đi đánh giặc với ta bởi vì ngay 
từ lúc đầu các người đã chọn việc ố lại nhà thi (bây giờ) cứ tiếp tục 
ở nhà cùng với những người ở lại.” 

8f - Và chơ bao giờ cầu lễ cho một người nào của bọn chúng từ trần 
và chớ đứng gần ngôi mộ của y bởi vì chúng phủ nhận Allah và Sứ 
giả của Ngài và chết trong tình trạng phản nghịch. 

85.- Chơ để cho tài sản lẫn con cái của chúng làm Ngươi trầm trồ 
bởi vì Allah chỉ muốn dùng các thứ đó để trừng phạt chúng nơi trần 
gian này và muốn cho chúng vĩnh viễn ra đi trong tình trạng chúng 
là những kẻ không tin. t 

86* Ỵà mớ)t Chương kinh (của Qur'ãn) được ban xuống (truyền) 
răng hãy tin tưởng nơi Allah và đi chiến đấu với Sứ giả của Ngài thì 
những kẻ giâu có trong bọn chúng đến xin phép Ngươi được nuễn đi 
chiên đau và thưa: “Hãy cho phép chúng tôi ở lại hậu phương cùng 
với những người ở lại.” 
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Sũrah 9. At-Taubah Juzu 10 

87. - Chúng rất hài lòng được ở lại hậu phương cùng với phụ nữ ở lại 
(giữ) nhà. Quả tim của chúng bị niêm kín cho nên chúng không hiểu 
gicả. 

88. - Ngược lại, Sứ giả (Muhammad) cùng với các tín đồ theo Người 
đã đi chiên đấu với cả tài sản lẫn sinh mạng của họ: đó là những 
người sẽ được hưởng mọi điểu tốt và là những ngứời sẽ có hạnh 
phúc. 

89. - Allah đã chuẩn bị sẩn cho họ các Ngôi-vườn (Thiên đàng) bên 
dưới có các dòng sông chảy để cho họ vào ở vĩnh viễn. Đó là một 
thắng lợi rất to lớn. 

90. - Trong sô" người dân Ả-rập của vùng sa-mạc và những ai nói dôi 
Allah và Sứ giả của Ngài để được ở lại nhà, có những kẻ đã đến cáo 
lội với Ngươi để được miễn đi chiến đấu. Những kẻ không có đức 
tin trong bọn chúng sẽ bị trừng phạt đau đớn. 

91. - (Tuy nhiên,) những người yếu đuôi, hoặc bệnh tật hoặc nghèo 
khó không tìm ra phương tiện để đi tham chiến thì sẽ không bị khiển 
trách (về việc ở lại nhà) miễn sao họ thành thật với Allah và với Sứ 
giả của Ngài. Bởi vì không có lý do nào để khiển trách những người 
làm tốt. Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

92. - Cũng không bị khiển trách, những ai đã đến gặp Ngươi để nhờ 
cấp cho phương tiện di chuyển, nhưng Ngươi bảo họ: “Ta không tìm 
ra phương tiện chuyên chở cho các ngươi,” thì họ trở về buồn bã, 
nựđc mắt đầm đìa vì đã không tìm ra phương tiện để đóng góp (vào 
việc tham chiến). 

93. - Lý do khiển trách chỉ áp dụng cho những ai có đầy đủ phương 
tiện nhưng lại đến xin phép Ngươi cho miễn đi tham chiến: chúng 
hài lòng vê việc được ở lại hậu phương với phụ nữ ở lại (giữ) nhà. 
Allah niêm kín quả tim của chúng nên chúng không biết gì cả. 
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Sũrah 9. At-Taubah Juzu 11 

94. - Chúng sẽ đến cáo lỗi vđi các ngươi khi các ngươi trở về gặp lại 
chúng. Hãy báo chúng: “Quí vị chớ cáo lỗi. Chúng tôi sẽ không bao 
giờ tin tưởng quí vị. Allah đã báo cho chúng tôi biết sự thật về quí 
vị. Allah và Sứ giả của Ngài sẽ quan sát hành động của quí vị rồi 
cuối cùng quí vị sẽ được đưa về gặp lại Đấng biết điều bí mật và 
điêu công khai (của quí vị), xong Ngài sẽ báo cho quí vị rõ về các 
việc (tội lỗi) mà quí vị đã từng làm.” 

95. - Khi các ngươi trở về gặp lại chúng, chúng sẽ mang Allah ra thề 
thôt với các người mục đích để cho các người lánh xa chúng. Bởi 
thê, hãy để mặc chúng bởi vì chúng bẩn thỉu và nhà ở của chúng là 
Hỏa ngục. Đó là phần (phạt) về tội mà chúng đã làm ra. 

96. - Chúng sẽ thề với các người để cho các người hoà thuận lại với 
chúng. Nhưng nếu các người hài lòng với chúng thì Allah vẫn không 
hài lòng với những kẻ làm loạn và bất tuân. 

97. - Người Ả-rập du mục là những kẻ rất không tin và đạo đức giả 
và hâu như hoàn toàn không biết gì đến Mệnh lệnh của Allah đã 
được truyền xuống cho Sứ giả của Ngài. Bởi vì Allah Hằng Biết và 
Thông suốt (hết lòng dạ và hành động của chúng). 

98. - Và trong số người dân Ả-rập du mục có kẻ đã xem của cải mà 
họ chi dùng (cho Chính-nghĩa của Allah) là một thứ tiền phạt và 
chúng chờ xem điều bất hạnh xảy đến cho các ngươi. Nhưưg chính 
chúng là nạn nhân của tai ương đó bởi vì Allah Hằng Nghe và Hằng 
Biết (hết mọi việc). 

99. - Nhưng trong số người dân Ả-rập du mục có người tin tưởng nơi 
Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng và xem của cải mà họ chi dùng 
(cho Chính-nghĩa của Allah) là một phương tiện để đưa họ đến gần 
Allah và để được lời chúc phúc của Sứ giả (Muhammad). Vâng, 
những thứ đó sẽ đưa họ đến gần (Allah). Allah sẽ sớm khoan dung 
họ bởi vì Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 
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Surah 9, At-Taubah Juzu 11 

100. - Và những người tiên phong (của Islãm) trong số các tín đồ di- 
cư và trong sô các tín đô trỢ-giúp và những ai theo họ trong mọi việc 
làm tôt thì sẽ được Allah hài lòng với họ cũng như việc họ sẽ được 
hài lòng với Ngài. Ngài đã chuẩn bị cho họ các Ngôi-vườn (Thiên 
Đàng) bên dưới có các dòng sông chảy để họ vào ở trong đó đời đời. 
Đó là một sự thành tựu vĩ đại. 

101. - Một sô người dân Ả-rập du mục sông xung quanh các người 
cũng như một sô" thị dân của thành phô" Madĩnah là những tên đạo 
đức giả. Chúng quen thói giả dối. Ngươi không biết chúng nhưng TA 
(Allah) biêt rõ chúng. TA sẽ trừng phạt chúng hai lần. Rồi chúng sẽ 
được đưa về chịu một sự trừng phạt khủng khiếp. 

102. - Còn một sô người khác đã nhận tội của họ. Họ đã trộn lẫn việc 
tốt chung với việc xâu. Có lẽ Allah đoái thương mà tha thứ cho họ 
bởi vì Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

103. -^(Hỡi Sứ Giả)! Hãy nhận của bô" thí từ tài sản của họ và dùng 
nó để tẩy sạch và làm trong sạch họ và hãy cầu nguyện giùm cho 
họ. Quả thật, lời cầu nguyện của Ngươi là một sự bảo đảm cho họ. 
Và Allah Hằng Nghe và Biết (hết mọi việc). 

104. - Há họ không biết rằng Allah chấp nhận sự hôi cải và của bô" 
thí của bây tôi của Ngài và rằng Allah Hằng Quay lại Tha thứ, Rất 
mực Khoan dung hay sao? 

105. - Hãy bảo họ: “Hãy làm (việc thiện). Aỉỉah và Sứ giả của Ngài 
và những người tin tưởng sẽ quan sát việc làm của các người. Và 
các người sẽ được đưa về gặp lại Đấng biết điều bí mật và điều 
công khai. Xong Ngài sẽ cho các người biết về các việc mà các 
ngươi đã làm.” 

106. - Còn một sô" khác bị phạt treo và phải chờ quyết định của Allah 
hoặc Ngài sẽ trừng phạt hay tha thứ cho họ bởi vì Allah Biết hết và 
Thông suốt (hoàn cảnh của họ). 
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Surah 9. At-Taubah Juzu 11 

107. - Và những kẻ đã xây một thánh đường với ý đồ làm tổn thương 
và chông đôi (Islãm) và làm chia rẽ hàng ngũ của những người tin 
tưởng và dùng nó làm một nơi ẩn núp cho kẻ1 đã từng gây chiến 
chông Allạh và Sứ giả của Ngài trước đây. Và chúng thề thốt, nói: 
Chúng tôi chỉ muôn làm điều phúc lành” nhưng Allah xác nhận 

chúng là những kẻ nói dối. 

108, - Ngươi chớ bao giờ đứng (dâng lễ) trong đó. Chắc chắn Thánh 
đường đã được xây dựng vào ngày đầu tiên (tại Qubã') với lòng 
ngay chính sợ Allah mới là nơi xứng đáng cho Ngươi đứng dâng lễ 
tr°ng đó. Trong đó, có người yêu thích việc thanh sạch bản thân. Bởi 
vì Allah yêu thương những người thanh khiết. 

109. - Vậy ai là người tốt nhất? Một người xây dựng thánh đường với 
lòng ngay chính sợ Allah và muôn làm hài lòng Ngài và một người 
xây dựng thánh đường trên một bờ đê rạn nứt chỉ chờ sụp xuống 
Hỏa Ngục cùng với y? Bởi vì Allah không hướng dẫn một đám 
người làm điều sai quay. 

110, - Ngôi thánh đường mà chúng xây dựng sẽ không bao giờ chấm 
dứt nỗi ngờ vực trong lòng của chúng trừ phi trái tim của chúng bị 

rai.àm hai _(thì mới hêt)- Bởi vì Àĩlah Hằng Biết và Thông Suốt 
hết (nỗi lòng của chúng). 

111- Quả thật, Allah đã mua từ những người tin tưởng sinh mạng và 
tài san cua họ đe đoi lại cho họ Thiên đàng. Họ đã chiến đấu cho 
Chính-nghĩa của Allah, bởi thế họ đã giết (địch) và bị (địch) giết. 
(Đó là) một Lời hứa đã ràng buộc Ngài (Allah) trong (Kinh) Taurah, 
Inịĩlyầ Qur an. Và ai giữ trọn lời hứa hơn Allah? Bởi thế, hãy hoan 
lủ với sự đổi chác mà các người đã mặc cả với Ngài. Và đó là một 
thành quả vô cùng to lớn. 

1 Abũ Amir, người đã chống đối Islam. Abũ Amir cồn được gọi là Rãhib (thầy tu) 
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Sũrah 9. At-Taubah Juzu 11 

112. - Những người ăn năn hối cải (với Allah), những người thờ 
phụng Ngài, những người đi đây đó để phụng sự Ngài, những người 
cúi đầu kính cẩn, và quì mọp phủ phục, những người truyền lệnh 
làm điêu thiện và ngăn câm làm điều ác và tôn trọng các giới hạn 
qui định bởi Allah (sẽ hoan hỉ). Và hãy báo tin vui cho những người 
tin tưởng. 

113. - Nabi và những người có đức tin không được phép xin (Allah) 
tha thứ cho những người dân đa thần dù đó là bà con ruột thịt của họ 
đi nữa sau khi họ đã nhận thây mình là những người bạn của Hỏa 
ngục. 

114. - Và Ibrãhĩm cầu xin (Allah) tha thứ cho người cha của mình là 
do lời hứa mà Người đã hứa với người cha. Nhưng khi thây rõ người 
cha của mình là một kẻ thù của Allah, thì Người đoạn tuyệt với ông. 
Quả thật, Ibrãhĩm là một người con có hiếu, hằng chịu đựng. 

115. - Allah không phải là Đấng đã làm cho một đám người lạc 
hướng sau khi đã hướng dẫn họ trừ phi Ngài làm cho họ thây rõ điều 
mà họ cần phải tránh. Bởi vì Allah biết hết mọi việc. 

116. - Quả thật, Allah là Đâng nắm quyền thống trị các tầng ười và 
trái đât. Ngài ban sự sông và gây cho chết. Và ngoài Allah, các 
ngươi không có một Vị Bảo hộ hay một Vị Cứu tinh nào cả. 

117. - Chắc chắn Allah quay lại tha thứ cho Nabi và các tín đồ Di cư 
(Muhãjir) và các tín đồ TrỢ giúp (Ansãr) là những người đã từng 
theo Người (Nabi) trong những giờ phút khó khăn sau khi tấm lòng 
của một sô người của họ gần muốn chao đảo; rồi Ngài quay lại tha 
thứ cho họ bởi vì Ngài Hằng Lượng thứ và Khoan dung. 
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Sũrah 9. At-Taubah Juzu 11 

118. - Và cuối cùng Ngài (Allah) tha thứ cho ba người (Ka'b, 
Murãrah và Hilãỉ) đã bị án treo. (Họ cảm thấy nhục) đến mức trái 
đât tuy rộng thênh thang bổng nhiên trở thành chật hẹp đối với linh 
hồn của họ; và họ nhận thây không còn chỗ nào để chạy trốn khỏi 
Allah trừ phi chạy đến tạ tội với Ngài. Rồi Ngài quay lại tha thứ để 
cho họ có dịp ăn năn hối cải. Bởi vì Allah là Đấng Hằng Đoái 
thương Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

119. - Hỡi những ai có niềm tin! Hãy sỢ Allah và hãy nhập đoàn với 
những người chân thật. 

120. - Thị dân của thành phô Madũiah và những người Ả-rập du mục 
sông lân cận không được bỏ mặc Sứ giả của Allah (đi chiến đâu một 
mình) cũng không được quí mạng sông của mình hơn mạng sống của 
Nabi. Như thế là vì mọi khó khăn mà họ gặp phải trên đường đi 
chiến đâu sẽ được Allah ghi công cho họ chẳng hạn như chịu khát, 
chiu mệt, chịu đói vì Chính-nghĩa của Allah hoặc như mỗi bước chân 
của họ bước đi sẽ làm cho những kẻ không tin nổi giận hoặc như 
mọi thắng lợi mà họ đã đạt được từ kẻ thù: tất cả đều được xem là 
việc thiện của họ. Bởi vì Allah sẽ không làm mất phần thưởng của 
những người làm tốt. 

121. - Cũng như món tiền, dù nhỏ hay lớn (ít hay nhiều) mà họ chi 
dùng (cho Chính-nghĩa của Allah) hoặc như việc băng qua các thung 
lũng, tất cả đều được ghi công cho họ để Allah dựa vao đó mà tưởng 
thưởng họ về những việc làm tốt của họ. 

122. -Và những người có đức tin không bắt buộc phải đi chiến đấu 
tât cả. Nếu mỗi thành phần cử một nhóm người của họ đi chinh 
chiên đe học hỏi (các vấn đề) tôn giáo và khi trở về để giáo dục lại 
dân chúng thì cách đó sẽ giúp họ tránh phạm tội. 
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Sũrah 9. At-Taubah Juzu 11 

123. - Hỡi những ai có niềm tin! Hãy đánh những kẻ không tin ở gần 
các ngươi và tỏ cho chúng thấy các người cứng rắn; và hãy biết rằng 
Allah sát cánh với những người sợ Ngài. 

124. - Và khi có một Chương kinh được ban xuống thì có người trong 
bọn chúng lên tiếng: “Ai trong quí vị sẽ tăng thêm đức tin với nó?” 
Bởi thê, đôi với những ai có đức tin thì nó sẽ gia tăng đức tin cho họ 
và họ hoan hỉ. 

125. - Còn đôi với những ai mang một chứng bệnh (nghi hoặc) trong 
lòng, thì nó sẽ làm cho bệnh tình của họ ô-nhiễm thêm, cái này 
chông lên cái kia và chúng sẽ chết trong tình trạng mất đức tin. 

126. - Há chúng không nhận thấy mỗi năm chúng đã gặp tai hoạ một 
hay hai lần hay sao? Rồi chúng không chịu ăn năn hối cải và không 
chịu tỉnh ngộ. 

127. - Và khi có một Chương kinh nào được ban xuống, chúng nhìn 
nhau (có ỷ hỏi): “Có người nào nhìn thấy quí vị hay chăng?” Allah 
xoay tâin lòng của chúng đi nơi khác bởi vì chúng là một đám người 
không hiểu gì cả. 

128. - (Hỡi người dân!) Chắc chắn một Sứ giả xuất thân từ các người 
đên gặp các người, Người buồn rầu khi thấy các người đau kho, và 
hêt sức lo lắng cho các người. Người đại lượng và khoan dung đối 
với những người tin tưởng. 

129. - Nhưng nêu chúng từ chối thì hãy bảo chúng: “Allah đủ cho ta. 
Không có Thượng Đế nào khác duy chỉ Ngài (là Thượng Đế). Ta 
phó thác cho Ngài bởi vì Ngài là Rabb (Đang Chủ Tể) của Chiếc 
Ngai vương Chí đại.” 
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Sũrah 10. Yũnus Juzu 11 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Alif. Lãm. Rã. Đây là những Cầu của một Kinh Sách rất mực 
thông suốt. 

2, - Phải chăng thiên hạ ngạc nhiên về việc TA (Allah) đã mặc khải 
Kinh sách cho một người phàm xuất thân từ họ? (phán bảo) “Ngươi 
hãy cảnh cáo nhân loại (về nguy cơ của họ ở ngày sau) và hãy báo 
tin mừng cho những người tin tưởng rằng họ sẽ nhận niềm vinh dự 
với Rabb (Allah) của họ về sự thành thật mà họ đã gởi đi trước cho 
họ?” Nhưng những kẻ không có đức tin lại nói rằng: “Người này 
(Muhammad) chẳng qua chỉ là một nhà phù thủy tài giỏi!” 

3. - Rabb của các người chắc chắn là Allah, Đấng đã tạo các tầng 
trời và trái đât trong sáu Ngày rồi lên an vị trên Ngai vương để điều 
hành và quản lý công việc. Không ai được phép can thiệp (vào công 
việc của Ngài) trừ phi được Ngài cho phép. Allah, Rabb của các 
người là như thế. Do đó, hãy thờ phụng Ngài. Các người có ghi nhớ 
điều đó chăng? 

4. - Tất cả các người sẽ được đưa về gặp Ngài trở lại. Lời hứa (này) 
của Allah là sự Thật. Ngài bắt đầu sự tạo hóa rồi tái lập nó để Ngài 
tưởng thưởng một cách công bằng những ai tin tưởng và làm việc 
thiện. Ngược lại, những ai không có đức tin thì sẽ uống một loại 
nước thật sôi và chịu một hình phạt rất đau đớn bởi vì họ đã từng 
phủ nhận Allah. 

5, - Ngài là Đấng đã làm ra mặt trời sáng chói và mặt trăng chiếu 
sáng (tươi mát) và qui định cho nó những giai đoạn tròn khuyết 
chính xác nhờ đó các người biêt được con sô" của những niên kỷ và 
cách ghi đếm thời gian. Allah không tạo những cái đó (để chơi) mà 
vì Chân lý. Ngài giải thích những Dâu hiệu của Ngài cho một đám 
người hiểu biết. 

6, - Quả thật, trong sự luân chuyển của đêm và ngày và nơi tất cả 
các vật mà Allah đã tạo trong các tầng trời và trái đất là những Dâu 
hiệu cho một đám người sợ Allah. 
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Sũrah 10. Yũnus Juzu 11 

7, - Quả thật, những ai không màng đến việc gặp gỡ lại TA (ở Ngày 
sau) và việc hài lòng và thỏa mãn với đời sông ữần tục này; và cả 
những kẻ không lưu ý đến những Dâu hiệu của TA, 

8, - Họ là những kẻ mà nhà ở sẽ là Lửa (của Hỏa ngục) do hậu quả 
của những điều mà chúng đã từng thu hoạch. 

9, - Quả thật, những ai tin tưởng và làm việc thiện, thì chắc chắn do 
đức tin của họ mà sẽ được Rabb của họ hướng dẫn đến những Ngôi 
vườn (Thiên Đàng) hạnh phúc bên dưới có các dòng sông chảy. 

10, - Lời cầu nguyện của họ ữong đó (sẽ là:) “Quang vinh thay Ngài, 
Oi Allah!” và lời chào họ trong đó sẽ là: “Sự Bằng An (cho quí vị) 
và lời câu nguyện cuối cùng của họ sẽ là: “Mọi lời ca tụng đều dâng 
lên Allah, Rabb (Dâng Chủ Tể) của vũ trụ và muôn loài.” 

11- Và nếu Allah thúc đẩy điểu xấu đến nhanh cho loài người (theo 
yêu câu của họ) cũng như việc họ thúc giục điều tốt mau đến cho họ 
thì tuổi thọ đã được ban cho họ (để sống và hoạt động) đã chấm dứt 
từ lâu. (Đường lối của TA lại khác); TA để mặc cho những ai không 
màng đên việc gặp lại TA (ở Đời sau) lang thang mù quáng trong sự 
thái quá của chúng. 

12. - Và (thái độ lạ lùng của) con người (là) khi gặp hoạn nạn, họ 
van vái TA giải cứu họ (ở đủ mọi tư thế) lúc nằm hoặc lúc ngồi, lúc 
đứng. Nhưng sau khi TA đã giải cứu họ thoát khỏi cơn nguy khốn, họ 
bước đi dửng dưng làm như họ chẳng hề van vái TA cứu nguy khi 
gặp hoạn nạn. Những điều (vô ơn) mà những kẻ phạm tội đã từng 
làm lại tỏ ra đẹp mắt đôi với chúng. 

13. - (Hỡi nhân loại!) Thật sự TA (Allah) đã tiêu diệt những thế hệ 
trước các người khi chúng làm điều sai quấy. Những Sứ giả của 
chúng đã đến gặp chúng với những bằng chứng rõ rệt (để răn 
chúng), nhưng chúng không tin. TA đã phạt những kẻ tội lỗi đúng 
như thế. 

14. - Rồi sau chúng, TA đã làm cho các người thành những người nối 
nghiệp chúng trên trái đất để xem các người cư xử ra sao. 
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Sũrah 10. Yũnus Juzu 11 

15, - Và khi những lời mặc khải rõ ràng của TA được đọc ra cho họ, 
những kẻ không màng đến việc gặp gỡ lại TA ở Đời sau đã nói: 
“Hãy mang đến cho bọn ta một Qur'ãn khác quyển này hoặc đổi 
quyển này đi.” Hãy bảo họ (hỡi Muhammad!): “Ta không thể tự ý 
thay đổi nó (Qur'ãn) được. Ta chỉ tuân theo điều đã được mặc khải 
cho ta. Ta sợ hình phạt vào Ngày vĩ đại sắp đến nếu ta bất tuân 
Rabb (Allah) của ta.” 

16, - Hãy bảo họ: “Nếu Allah muốn, ta đã không đọc Qur'ãn này cho 
các người làm gì, Ngài cũng không cho các người biết về nó làm gì. 
Rõ ràng ta đã sống trọn cuộc đời của ta với các người trước (khi) nó 
(được ban xuống). Thế các người không hiểu hay sao? 

17, - Thế còn ai gian ác hơn kẻ đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho Allah 
hoặc phủ nhận những lời mặc khải của Ngài? Chắc chắn những kẻ 
tội lỗi sẽ không thành đạt. 

18, - Và họ thờ phụng ngoài Allah những kẻ đã không làm hại cũng 
chăng làm lợi gì cho họ và họ nói: “Những vị này là những vị can 
thiệp giùm cho chúng tôi với Allah.” Hãy bảo họ (hỡi Muhammad!): 
“Phải chăng các người muốn báo cho Allah biết điều mà Ngài 
không biết trong các tầng trời và trái đất hay sao? Quang vinh và 
trong sạch thay Ngài! Ngài tối cao, vượt hẳn những điều mà họ đã tổ 
hợp với Ngài! 

19, - Và nhân loại chỉ là một Cộng đồng1; về sau họ bất đồng ý kiến 
với nhau. Nếu không vì một Lời phán mà Rabb của Ngươi đã tuyên 
bô trước dây thì những điều mà họ bất đồng đã được giải quyết rồi. 

20, - Và chúng nói: "Tại sao không có một Phép-lạ nào từ Rabb của 
y được ban xuống cho y? Hãy bảo chúng: "Chắc chắn điều vô hình 
là của Allah. Thôi, các người hãy chờ đợi, ta sẽ cùng chờ đợi với các 
người.” 

Nhân loại là con cháu của Nabi Ãdam, tổ tiên đã thờ phụng Đấng Allah duy nhất. 

Môi một đu'a bé sinh ra đều là một Muslim, nhưng cha mẹ của nó làm cho nó trở 
thành người Do thái, người theo Thiên Chúa giáo, người Magian v.v...’ (Hadith 467, 
Al-Bukhari) 
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Surah 10. Yunus Juzu 11 

21- Và klii TA (Allah) cho loài người nếm mùi khoan dung sau cơn 
hoạn nạn thì này! họ bày mưu chông lại các Dâu hiệu của TAĨ Hãy 
bảo họ: “Allah trù liệu còn nhanh hơn các người. Quả thật, các 
Thiên sứ ( Thiên thần) của TA đã ghi chép tất cả các kế hoạch mà 
các người đang mưu định.” 

22. - Ngài là Đấng đã giúp các người du lịch trên đất liền và biển cả 
cho đến liíc các người lên tàu-(nó) đưa họ vượt ưùng dương thuận 
buồm xuôi gió. Họ vui thích với chuyến đi. Đột nhiên một trận bão 
noi lên và những làn sóng thần bao vây họ tứ phía. Họ nghĩ rằng họ 
sắp bị nhận chìm trong đó. Họ van vái Allah cứu mạng, chân thành 
với Ngài trong tôn giáo, thưa rằng: “Nếu Ngài giải cứu chúng tôi 
thoát khỏi cơn nguy khốn này, thì chúng tôi sẽ là những người biết ơn.” 

23. - Nhưng sau khi Ngài đã giải cứu họ thoát nạn thì chính những 
người đó lại bắt đầu làm loạn trên trái đất, bất châp công lý và sự 
thật. Hỡi nhân loại! Việc làm loạn của các người chỉ gây thiệt hại 
cho bản thân của các người thôi. (Các người có thể hưởng thụ) 
những lạc thú tạm bợ của đời sống trần tục này. Nhưng cuối cùng 
các người sẽ được đưa về gặp TA trở lại rồi TA sẽ cho các người biết 
về những điều các người đã từng làm trên thế gian. 

24. - (Các người yêu thích đời sống trần tục, nhưng) thật sự đời sống 
trần tục này chẳng khác nào hình ảnh cua một Cơn mưa mà TA đa 
gởi từ trên trời xuống; nó dung hợp với đất đai để làm mọc ra đủ 
loại hoa mầu cung cấp thực phẩm cho loài người và loài thú cho đến 
lúc mặt đâi: khoác lên mình những món trang sức xinh đẹp thì những 
người chủ của hoa mầu nghĩ rằng họ sẽ được toàn quyền định đoạt 
vê tài sản của họ. Đột nhiên Mệnh lệnh của TA được ban xuống tới 
tấp đêm và ngày cho các hoa mầu. TA tàn phá chúng toàn bộ, làm 
như chúng đã không mọc xum xuê vào ngày hôm trước. TA đã giải 
thích những Lời mặc khải của TA như thế cho một đám người biết 
ngẫm nghĩ. 

25. - (Các người bị mê hoặc bởi đời sống trần tục) trong lúc Allah 
kêu gọi các người đên ngôi nhà Bằng an (Thiên đàng) và hướng dẫn 
người nào Ngài muốn đến Con đường ngay thẳng (của Islãm). 
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Surah 10. Yũnus Juzu 11 

26.- Những ai làm tốt sẽ nhận phần thưởng tốt về việc họ làm, và có 
lẽ nhiều hơn (công lao của họ) nữa. Gương mặt của họ sẽ không sa 
sầm cũng không nhục nhã. Họ là những người Bạn của Thiên đàng 
trong đó họ sẽ vào ở đời đời. 

21.- Còn những ai phạm tội thì sẽ chịu hìr h phạt ngang với tội mà 
họ đã phạm, điều nhục nhã sẽ bao trùm gương mặt của họ; họ sẽ 
không có ai bênh vực để thoát khỏi (hình phạt của) Allah. Gương 
mặt của ho nám đen giống như có một lớp màn u-tối bao phủ. Họ sẽ 
là những người Bạn của Lửa (Hỏa ngục) rnà trong đó hộ sẽ vào ở 
(đời đời). 

28, - Vào một Ngày TA sẽ cho tập trung tất cả bọn chúng lại, rồi TA 
sẽ bảo những người dân đa-thần: “Các người và thần linh của các 
người hiện ở đâu nay hãy ở đó.” Rồi TA sẽ tách biệt chúng ra. Và 
các thần linh của chúng sẽ bảo chúng: “Các người đâu có thờ phụng 
bọn ta.” 

29, - “Một mình Allah đủ làm chứng giữa bọn ta và các người bởi vì 
nêu các người có thật sự thờ phụng bọn ta, thì bọn ta vẫn không hay 
biết gì đến việc thờ phụng của các người cả.” 

30, - (Vào ngày đó) mỗi linh hồn sẽ chứng kiến hậu quả của những 
điêu mà nỏ đã gởi đi trước; họ sẽ được đưa về gặp lại Allah, Rabb 
(Đâng Chủ Tể) thật sự của họ; và những điều mà họ đã từng bịa đặt 
ra trước đó sẽ bỏ họ đi biệt dạng. 

31- Hãy hỏi họ: “Ai cấp dưỡng các người từ trên trời xuống dưới 
đât? Ai nắm quyền kiểm soát thính-giác và thị-giác của các người? 
Và ai đưa cái sông ra từ cái chết và ai đưa cái chết ra khỏi cái sống? 
Ai quản lý định đọat công việc (của vũ trụ)? Họ sẽ trả lời: “Allah!” 
Vậy hãy bảo họ: “Thế các người không sợ Ngài hay sao?” 

32. - Allah, Rabb thực sự của các người là như thế. Thế, phải chăng 
điều gì khác với sự thật là sự lầm lạc? Thế các người lạc hướng ra 
sao? 

33. - Lời nói của Rabb của Ngươi về những kẻ dấy loạn và bất tuân 
đúng như thế. Rằng chúng sẽ không tin tưởng. 

212 



ỏ ýíứế&ỵịi 

Urrí-Í £*> J?-Í -K\tur." . K ĩs B 
IKCuưiìjâjoj^p(3^'i5Xj-ù^Nỉ®^ùíư-itìư* ||| 

_. ^ ■£ T'' T- <& -T ?- í”V "í -S > íi ''>? f '■fe'|í 
ùíuu^ LỈ -LÁ* ip '-' ; 

à <s~\ 5^ dị 

At . >K*. "3 lĩi 

í£ỉ ^ ^Ù^VỎPSL>^^\Í5 I 

?>.?-- »-> *? 4 ^ ^ <jit . < . tũ 

^I%^ỉ^0ijciị^íẬỳ^0^ n 

ộ5j^ỉi£S\ÌỊií-óKj^j&S^-^áóíùýỊ'í>-^' 11 
^ Ị &$y ă 

^ •< <3 _ < . mj) i! 
«1 9ị —^ ộ ^. I 'íí 2 *> ỹ *> ỳ ** ^ Nl^y- 
ỹ& &ỌJ ^J^ỷy 

,»£i(^júí.^3jL^C.i^t)SÍỊjỉĨỐÍL)t©LÌÌ^Ặ^V Pl 

c ^ ù ữ ^ ^ A Ji 0 *< ^ ^ /Ẵ'|p.'■ 



Surah 10. Yĩinus Juzu 11 

34. - Hãy hỏi họ: “Trong sô" các ‘thần linh’ của các người, ai có khả 
năng khởi nguyên sự tạo hóa rồi phục hồi nó“? Hãy bảo họ: “Allah 
khởi nguyên sự tạo hóa rồi phục hồi nó. Thê các người lánh xa (sự 
thật) như thế nao?” 

35. - Hãy hỏi họ: “Trong số các 'thần linh’ của các người ai có khả 
năng hướng dẫn đến Chân lý? Hãy bảo họ: “Allah là Đâ"ng hướng 
dẫn đên Chân lý.” Phải chăng Đấng hướng dẫn đến Chân lý đáng 
được tuân theo hay một kẻ không hướng dẫn được ai trừ phi được 
hướng dẫn (đáng được tuân theo?) Các người có chuyện gì vậy? Các 
người xử lý ra sao? 

36. - Và đa số bọn họ chỉ phỏng đoán. Chắc chắn sự phỏng đoán 
không bao giờ giúp họ đạt được Chân lý về bất cứ điều gì. Quả thật, 
Allah biết rõ những điều họ làm. 

37. - Và (Kinh) Qur'ãn này không thể do ai khác ngoài Allah làm ra, 
nhưng nó (Qur'ãn) xác nhận lại các điều (đã được mặc khải) trước 
nó và giải thích đầy đủ 'Kinh sách' do Rabb của vũ trụ và muôn loài 
(ban xuống), không có gì phải ngờ vực cả. 

38. - Hoặc phải chăng họ nói Người (Muhammad) đã bịa đặt ra nó 
(Qur'ãn)l Hãy bảo họ: “Nếu điều các người nói ra đúng sự thật thì 
hãy làm thử một Chương giông thế này và gọi bất cứ ai ngoài Allah 
đến giúp? 

39. - Không, họ phủ nhận những điều mà sự hiểu biết của họ không 
thể quán triệt nổi và họ chưa đạt được lời giải thích của nó. Những 
kẻ trước họ đã phủ nhận sự thật giống như thê nhưng hãy xem kết 
cuộc của những kẻ làm điều sai quây như xẩy ra thế nào. 

40. - Và trong bọn họ có người tin tưởng nơi nó và có kẻ không tin nơi 
nó. Và Rabb của Ngươi (hỡi Sứ giả!) biết rõ ai là những kẻ thối nát. 

41. - Và nếu họ cho rằng Ngươi (Muhammad) nói dôi, thì hãy bảo 
họ: “Ta chịu trách nhiệm về công việc của ta và các người về công 
việc của các người. Các người vô can về công việc của ta và ta vô 
can về công việc của các người.” 

42. - Và trong bọn họ, có kẻ (giả vờ) nghe Ngươi nói, nhưng có thể 
nào Ngươi làm cho người điếc nghe được hay chăng trong lúc họ là 
những kẻ không hiểu gì? 
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Sũrah 10. Yĩinus Juzu 11 

43. - Và trcng bọn họ, có kẻ (chăm chú) nhìn Ngươi, nhưng có thể 
nào Ngươi hướng dẫn một người mù đi đúng đường được chăng 
trong lúc ho là những kẻ không nhìn thây gì? 

44. - Chắc chắn Allah không làm điều gì sai quấy đối với con người; 
ngược lại con người tự làm hại bản thân mình! 

45. - (Bây giờ họ mê say với đời sống trần tục) nhưng vào Ngày mà 
Ngài sẽ tập trung họ lại, họ sẽ có cảm tưởng như đã ở trên trần gian 
khoảng một tiếng đồng hồ trong ngày. Họ sẽ nhận diện lẫn nhau. 
Chắc chăn sẽ thua thiệt những ai đã từng phủ nhận việc gặp gỡ 
Allah ở Đờii Sau bởi vì họ là những kẻ đã không được hướng dẫn. 

46. - Hoặc giả TA sẽ cho Ngươi thấy thực hiện một vài điều mà TA đã hứa với 
họ (trong thời gian Ngươi còn sống) hoặc giả TA sẽ bắt hồn của Ngươi ra đi 
(trước khi xảy ra điều đã hứa) thì trong trường hợp nào đi nữa họ vẫn phải trở 
lại gặp TA sau này. Rồi Alỉah sẽ là Nhân chứng về những điều họ đã từng làm. 

47. - Và mỗi một Cộng đồng đều có một Sứ giả (được Allah phái đến) với 
họ; bởi thê khi Sứ giả của họ đến gặp họ thì vấn đề (tranh chấp) giữa họ 
sẽ được giải quyết một cách công bằng và họ sẽ không bị đối xử bất công. 

48. - Và họ nói: “Chừng nào lời hứa (về sự trừng phạt) này sẽ xảy ra 
nếu quí vị (Sứ giả) nói sự thật?” 

49. - Hãy báo họ: “Ta không kiểm soát được điều hại và điều lợi 
ngay cho chính bản thân ta ngoại trừ điều nào Allah muôn. Mỗi một 
Cộng đông đêu có một thời hạn ấn định; khi thời hạn đã mãn thì họ 
sẽ không thể ở nán lại được một giờ khắc nào và cũng không thể 
giục nó đi sơm hơn được một giờ khắc nào cả.” 

50. - Hãy bảo họ: "Các người hãy nghĩ xem, nếu Ngài (Allah) giáng 
hình phạt của Ngài lên các người ban đêm hoặc ban ngày thì hình 
phạt nào sẽ là cái mà những ke tội lỗi sẽ mong cho chóng đến?” 

51. - Thê nếu hình phạt thực sự xảy đến cho các người, các người có 
chịu tin tưởng chay chăng? (Các người sẽ hỏi lại) 'Bây giờ lí?' trong 
lúc trước đây các người đã giục nó cho chóng đến. 

52. - Rồi sẽ có lời bảo những kẻ làm điều sai quấy: “Hãy nếm hình 
phạt triền miên này!” Phải chăng các người chỉ chịu hình phạt về 
những điều (tội lỗi) mà các người đã lãnh? 

53. - Và họ hỏi Ngươi để biết nó (sự trừng phạt) thực sự xảy ra hay 
không? Hãy bảo họ: “Vâng! Nhân danh Rabb (Allah) của ta, chắc 
chăn đó là sự thật. Và các người sẽ không thể thoát khỏi đặng!” 

214 



ýỉắẶ\ỵịì 

ầíÊỄẼỈẼữÊÊSỂễẫẼữÊẵíÊỈÊSSÊÊỂẼÊSSÊỊM 

I ĨMíỊ^^Ĩ Aỷ$M 1 

I ^ịlịí^^ỊtâmẻỈ23ÍI 

ỏi^ 3Í^ 15 ^ 
JjJ / V á'l#sA »Vứ-k\lÁ''Jẻ\Ở^ĨẮ\9^ Ềá M © jj^ij£Ã===a' 3^3 3^^ -^J ® 

ặậ ơị^ỉẦX^ííì^^ĩì-ịì-^^^ỵ^ửỳộÁ lu 
ẫ» 0 <„''?■< 'í-',, A_í .».? A ^ [(oi 

n ^uL4^ốĩíJ:&J\íI^^Ỉ^ ỗ 
B - . ^Tf *x\' ** >Ị9.' ^ Ắt Ị \Ị\'' ềtS^ĩ'X' 'Ắ m 

í 1-vỉ 5 » t \*'í.\'''' .\< V -? A V -J^i'X'f te 
I ^'£^Ô£4'^3^^j3^^Q-r'J^Wí-3Lrv"'^ ịpl 

ị 'ủy^ẩ ỳ^^íẾẦ==AĨoẬ^^-5 |§ 

Ị dỂ^ ^ỵỉ^^iư^ộ Ừ^4>>ậí5<i Ồ 

I 0||ị 



Sũrah 10. Yũnus Juzu 11 

54. - Và giá mỗi người (linh hồn) làm điều sai quấy đều có được tất 
cả những gì trên mặt đất dùng để chuộc tội (thì sẽ không được châp 
thuận); và khi đối diện với hình phạt, họ sẽ ôm niềm hối hận (về tội 
đã làm); và vấn đề sẽ được giải quyết giữa họ một cách công bằng 
và họ sẽ không bị đối xử bất công. 

55. - Há tất cả những gì trong các tầng trời và trái đất không phải là 
của Allah hay sao? Há lời hứa của Allah không thật hay sao? Nhưng 
đa sô" bọn họ không biết (điều đó). 

56. - Ngài ban sự sông và gây cho chết và các người sẽ được đưa về 
gặp Ngài trở lại. 

57. - Hỡi nhân loại! Một lời khuyên bảo tốt (Qur’ãn) từ Rabb (Allah) 
của các người đã đến với các người; và là một phương thức chữa 
lành (những căn bệnh) trong lòng của các người; vừa là một Chỉ đạo 
và một Hồng ân cho những người có đức tin. 

58. - Hãy bảo họ: “Vậy hãy để cho họ (những người có đức tin) vui 
hưởng thiên lộc của Allah và sự Khoan dung của Ngài như thế” 
Điều đó tốt hơn tài sản mà họ tích lũy. 

59. - Hãy bảo họ: “Các người đã xét lại hay chưa việc các người đã 
câm và cho phép dùng các món vật mà Allah đã ban xuống cho các 
người làm thực phẩm?” Hãy hỏi họ: “Phải chăng Allah cho phép các 
người làm thế hay tự ý các người bịa đặt ra rồi đổ thừa cho Allah?” 

60. - Và những kẻ bịa đặt điều gian dôi rồi đổ thừa cho Allah sẽ nghĩ 
gì vê sô phận của mình vào Ngày Phục sinh? Quả thật, Allah Rất 
Nhân từ với loài người nhưng đa số thiên hạ không biết ơn. 

61. - Và không một hoạt động doanh thương nào mà Ngươi làm và 
không một đoạn kinh Qur'ãn nào mà Ngươi xướng đọc cũng không 
một hành động nào mà các người (nhân loại) làm mà lại không nằm 
dưới sự chứng kiến của TA khi các người miệt mài trong đó, bởi vì 
không có gì có thể giấu giếm khỏi được Rabb (Allah) của Ngươi 
(Muhammad) dù cho đó là sức nặng của một hạt nguyên tử nằm 
dưới đât hay ở trên ười đi nữa và không có cái gì nhỏ hoặc lớn hơn 
cái đó mà lại không được ghi chép ưong một quyển sổ (Định Mệnh) 
rõ ràng. 
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Sũrah 10. Yũnus Juzu 11 

62. - Ô này! Chắc chắn những người Auliyã’* của Allah sẽ không lo 
sợ cũng se không buồn phiền: 

63. - Những ai tin tưởng nơi Ngài và hằng sợ Ngài. 

64. - Họ sẽ nhận tin mừng ở đời này và ở Đời Sau. (Bởi vì) chẳng có 
gì thay đổi trong các Lời phán của Allah. Đó là một sự thành tựu vĩ 
đại. 

65. - (Hỡi Muhammad!) Chớ để lời nói của họ làm Ngươi buồn; bởi 
vì chắc chắn tất cả quyền hành và vinh dự đều thuộc về Allah cả. 
Ngài là Đấng Hằng Nghe và Hằng Biết. 

66. - Ô này! Quả thật, bất cứ ai ở trên ười và ai ở dưới đất đều là 
(tạo vật) của Allah cả. Và những kẻ cầu nguyện các 'thần linh' ngoài 
Allah tuân theo gì vậy? Quả thật, họ chỉ tuân theo điều phỏng chừng 
và chỉ bịa đặt điều gián dôi. 

67. - Ngài (Allah) là Đấng làm ra ban đêm cho các người để nghỉ 
ngơi và ban ngày để nhìn thấy. Chắc chắn ưong đó là các Dấu hiệu 
cho một đám người biết nghe (lời Ngài). 

68. - Họ nói: “Allah đã có một đứa con ưai.” Thật quang vinh và 
trong sạch thay Ngài! Ngài Giầu Có (TựĐầy đủ). Mọi vật trong các 
tầng trời và dưới đất đều là (tạo vật) của Ngài. Các người chẳng có 
gì bảo đảm cho điều (bịa đặt) này. Phải chăng các người đã nói 
(bậy) cho Allah điều mà các người không biết? 

69. - Hãy bảo họ: “Chắc chắn những ai bịa đặt điều nói dối rồi đổ 
thừa cho Allah sẽ không bao giờ thành đạt.” 

70. - (Mà chỉ là) một sự hưởng thụ ngắn ngủi nơi trần gian, rồi họ sẽ 
được đựa trở về gặp lại TA rồi TA sẽ cho họ nếm Hình phạt khủng 
khiếp về tội họ đã từng phủ nhận (Allah và các Dâu hiệu của Ngài). 

1 Auliyã' của Allah là những người tin tưởng và phó thác cho Allah, sợ và yêu Allah 
hơn cả, tuân mệnh Allah về bất cứ điều gì. 
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Sũrah 10. Yũnus Juzu 11 

71. - Hãy đọc cho họ (nghe) câu chuyện của Nũh khi Người bảo 
người dân của Người: “Này hỡi dần ta! Nếu các người cảm thây khó 
chịu về địa vị của ta cũng như việc ta nhắc nhở các người về những 
Dấu hiệu của Allah, thì ta hoàn toàn phó thác cho Allah. Thế thì các 
người hãy cùng hợp tác với các 'thần linh' của các người mà sắp đặt 
công việc của các người rồi chớ để cho kế hoạch của các người có 
điêu nào sơ sót rồi hãy (dùng nó mà) xử lý ta và chớ để cho ta rảnh 
tay. 

72. - “Nhưng nếu các người quay bỏ đi thì (nên biết rằng) ta đâu có 
đòi hỏi các người tưởng thưởng ta; bởi vì phần thưởng cua ta ở nơi 
Allah và ta nhận lệnh phải là một người Muslim (thần phục Ngài).” 

73. - Nhưng họ cho rằng Người (Nũh) nói dối. Sau đó TA đã giải cứu 
Người và tín đồ theo Người trên một chiếc tàu và làm cho họ thành 
những người nốỉ nghiệp (trên trái đất) và TA nhận chìm những kẻ 
phủ nhận những Dâu hiệu của TA. Bởi thế, hãy nhìn xem kết cuộc 
của những kẻ đã được cảnh cáo (nhưng không chịu hối cải) như thế 
nào. 

74. - Rồi sau Người (Nũh) TA đã cử nhiều Sứ giả đến cho người dân 
của họ mang theo những bằng chứng rõ rệt nhưng họ không tin 
tưởng nơi những điều mà họ đã từng phủ nhận trước đó. TA đã niêm 
kín tấm lòng của những kẻ phạm tội như thế. 

75. - Rồi sau họ (các Sứ giả tiền nhiệm), TA đã cử Mũsa và Hãrũn 
đến gặp Fir'aun và những tên tù trưởng của y mang theo những bằng 
chứng rõ rệt của TA. Nhưng chúng tỏ ra ngạo mạn và là một đám 
người tội lỗi. 

76. - Nhưng khi sự Thật từ TA đến với chúng, chúng nói: “Chắc chắn 
đây là một trò ảo thuật hiển hiện.” 

77. - Mũsa bảo: “Các người đã nói về sự Thật như thế hay sao khi nó 
đến với các người? Đây là một trò ảo thuật ư? Bởi vì những nhà ảo 
thuật không he thành đạt. 

78. - Chúng bảo (Mũsa): “Phải chăng nhà ngươi đến gặp bọn ta để 
làm bọn ta từ bỏ những điều (đường lối) mà bọn ta thấy ông bà cha 
mẹ của bọn ta đang theo hầu hai anh em nhà ngươi có the làm bá 
chủ trong lãnh thổ ? Và bọn ta sẽ không tin tưởng nơi hai ngươi!” 
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Sũrah 10. Yũnus Juzu 11 

79. - Và Fir'aun nói (với các chư thần): “Hãy triệu đến cho ta tất cả 
các nhà phù thủy tài giỏi.” 

80. - Bởi thế, khi các nhà phù thủy đến trình diện, Mũsa bảo họ: 
“Quí vị hãy ném xuống đất bất cứ bửu bối nào mà quí vị muốn 
ném.” 

81. - Tiếp đó, khi họ ném xuống, Mũsa bảo: “Cái mà quí vị mang 
đên là trò ảo thuật. Chắc chắn Allah sẽ làm cho nó thành vô dụng 
và chắc chắn Allah không để cho việc làm của những kẻ thối nát 
được thành công.” 

82. - Và Allah chứng minh và thiết lập Chân lý bằng Lời phán của 
Ngài mặc dầu những kẻ tội lỗi ghét điếu đó. 

83. - Nhưng vì lý do sợ Fir'aun và những vị tù trưởng của y sẽ hành 
hạ họ nên không ai tin tưởng nơi Mũsa ngoại trừ một sô" con cái của 
người dân của Người. Và quả thật, Fir'aun rất quyền thế ưong lãnh 
thổ và là một kẻ vượt quá mức tội ác. 

84. - Và Mũsa bảo: “Này hỡi dân ta! Nếu các người thực sự tin tưởng 
nơi Allah thì hãy phó thác cho Ngài nếu các người là những người 
Muslim (thần phục Ngài). 

85. - Bởi thế, họ thưa: “Chúng tôi phó thác cho Allah. Lạy Rabb 
chúng tôi! Xin Ngài đừng biến chúng tôi thành một phương tiện thử 
thách cho những kẻ làm ac.” 

86. - “Và xin Ngài hãy lấy lòng Khoan dung mà giải thoát chúng tôi 
ra khỏi đám người không tin này.” 

87. - Và TA đã mặc khải cho Mũsa và (Hãrũn) người anh của Người 
răng: “Hãy dựng nhà cho người dân của hai ngươi tại Ai-cập và hãy 
dùng nhà của các người làm Qiblah (nơi thờ phượng) và hãy dâng lễ 
nguyện Salãh và báo tin mừng cho những người tin tưởng. 

88. - Và Mũsa (cầu nguyện) thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Ngài đã ban 
cho Fir'aun và các tu trưởng của y sự huy hoàng và sự giau sang ở 
đời này, bởi thế y đã dắt thiên hạ đi lạc khỏi con đường của Ngài. 
Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài hãy tàn phá tài sản của chúng và làm 
cho tâm lòng của chúng chai cứng lại. Bởi thế, chúng sẽ tiếp tục 
không tin tưởng cho đến lúc chúng sẽ chứng kiến hình phạt đau đớn 
(được dành cho chúng).” 
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Sũrah 10. Yunus Juzu 11 

89. - (Allah) phán: “Lời cầu xin của hai (anh em) nhà ngươi được 
(TA) chấp nhận. Do đó, hãy chính trực và chớ theo con đường của 
những kẻ không biết gì. 

90. - Và TA đã đưa con cháu của Israel vượt qua biển (Hồng hải). 
Fir'aun và quân lính của y đuổi theo bắt họ đấy căm phẫn và hận 
thù cho đến khi y bị nhận chìm dưới nước thì y mới nói: “Tôi tin 
tưởng quả thật là Ngài; Không có Thượng Đế nào ngoài Đấng mà 
con cháu của Israel tin tưởng. Và tôi là một người Muslim thần phục 
Ngài. 

91. - (Allah phán): “À bây giờ nhà ngươi mới tin. Trước đây không 
lâu nhà ngươi hãy còn làm loạn và nhà ngươi là một kẻ thối nát. 

92. - Ngày này TA giữ thân xác của ngươi lại để làm một Dấu hiệu 
cho những ai nối nghiệp nhà ngươi. Và quả thật đa số thiên hạ vẫn 
còn lơ là trước những Dầu hiệu của TA. 

93. - Và TA đã định cư con cháu của Israel tại một nơi tốt đẹp và an 
toàn và cung cấp cho họ lương thực tốt, bởi thế họ không bất đồng ý 
kiên với nhau (về điều gì); cho đến khi họ tiếp thu được sự hiểu biết 
(họ mới đâm ra chia rẽ nhau.) Chắc chắn Allah sẽ giải quyết môi 
bât hòa giữa họ vào Ngày Phục sinh về những điều mà họ thường 
tranh chấp. 

94. - (Hỡi Muhammad!) Nếu Ngươi có ý nghi ngờ về điều (mặc 
khải) mà TA đã ban xuống cho Ngươi, thì hãy hỏi điều này nơi 
những kẻ đã đọc Kinh sách trước Ngươi. Chắc chắn đó là sự Thật từ 
Rabb của Ngươi đã được mang đến cho Ngươi. Vậy chớ là một kẻ 
sinh lòng nghi ngờ. 

95. - Và cũng chớ là một trong những kẻ phủ nhận những Lời mặc 
khải của Allah bởi vì làm thế Ngươi se trở thành một kẻ mat mát. 

96. - Quả thật, những ai mà Lời phán của Rabb của Ngươi (hỡi 
Muhammad) đã xác nhận đúng, sẽ nhất định không tin tưởng, 

91- Cho dù có từng Phép lạ được mang đến trình bày cho họ thấy 
(họ vẫn không tin) mãi cho đến khi họ đối diện với một hình phạt 
đau đớn. 
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Sũrah 10. Yunus Juzu 11 

98. - Bởi thế, giá có một thị trân nào đó tin tưởng thì đức tin của nó 
sẽ giúp ích cho nó biết mấy chẳng hạn như người dân của Yũnus. 
Khi họ^tin tưởng, TA đã xóa hình phạt nhục nhã đi khỏi họ ở đời 
sống trần tục nay và cho họ tiếp tục hưởng thụ cuộc đời đen một 
thời hạn ân định. 

99. - Và giá Rabb của Ngươi (Muhammad) muốn thì từng người một 
sống trên trái đất này, tât cả, sẽ có đức tin. Thế phải chăng Ngươi 
cưỡng ép người ta ngược với ý muốn của họ cho đến khi họ tin tưởng 
hay sao? 

100. - Và không một người nào có đức tin trừ phi Allah chấp thuận 
cho y. Và Ngài sẽ đặt sự ô-uê lên những kẻ không hiểu gì. 

101. - Hãy bảo (họ): “Hãy quan sát những vật trong các tầng trời và 
dưới đất.” Và không một Dau hiệu cũng không một người Bao trước 
nào có thể giúp ích được cho một đám người không có đức tin. 

102. - Thê phải chăng họ mong đợi (những ngày) giông như những 
ngày (xâu xa) của những kẻ đã qua đời trước họ? Hay bảo (họ): 
‘Thế các người hãy chờ đợi, ta sẽ cùng chờ đợi với các người.” 

103. - Rồi TA giải cứu các Sứ giá của TA cùng với những ai có đức 
tin. TA có bổn phận phải giải cứu những người có đức tin đúng như 
thế. 

104. - Hãy bảo người dân: “Hỡi nhân loại! Nếu các người nghi ngờ 
về tôn giáo của ta thì (nên biết rằng) ngoài Allah, ta khong thờ 
phụng những kẻ mà các người thờ phụng. Ngược lại, ta thờ phụng 
Allah, Đấng sẽ làm cho cac người diết và ta nhận lệnh phải trở 
thành một người tin tưởng. 

105. - Và (ta nhận được lệnh): "Hãy hướng mặt Ngươi về tôn giáo 
hanĩf (chỉ tôn thờ riêng Allah) và chớ trở thành một người thờ đa 
thần; 

106. - “Và chớ cầu nguyện ngoài Allah những kẻ không mang lợi 
cũng chẳng gây hại được Ngươi; nếu làm thế thì chắc chắn Ngươi sẽ 
là một kẻ sai phạm.. 
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Sũrah ll.Hũd Juzu 11 

107. - Và nếu Allah làm cho Ngươi đau ốm thì duy chi Ngài chữa lành nó 
đặng; và nếu Ngài ban điều tốt nào cho Ngươi thì không ai có thể giữ 
thiên lộc của Ngài lại đặng. Ngài ban nó cho người nào Ngài muốn trong 
sô bầy tôi của Ngài. Và Ngài Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

108. - Hãy bảo (người dân): “Hỡi nhân loại! Bây giờ Chân lý từ Rabb của 
các người đã đến với các người. Do đó, ai theo Chính đạo thì việc theo đó 
chỉ có lợi cho bản thân mình; còn ai đi lạc thì việc lạc đó chỉ bất lợi cho 
bản thân mình. Ta không là người thọ lãnh (trách nhiệm) cho các người.” 

109. - Và hãy tuân theo những điều đã được mặc khải cho Ngươi và 
hãỵ kiên nhân chịu đựng cho đến khi Allah phán xử. Bởi vì Ngài là 
Đang Xét xử Ưu việt. 

11IIS3F“ HŨD 
(Nabi Hũd) '.1198 

_: : ;.yiISSiral 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

!•- Alif. Lãm. Rã. (Đây là) một Kinh Sách gồm những Câu cơ bản có 
ý nghĩa rõ ràng tiếp đó được giải thích chi tiết bởi Đấng Sáng suốt, 
Đâng Hằng Quen thuộc (với mọi việc). 

2, - (Kinh Sách này dạy) các ngươi không được thờ phụng ai ngoài 
AlỊah cả. Quả thật, Ta (Muhammad) được Ngài (Allah) cử phái đến 
với các ngươi như một người Báo trước và người mang Tin mừng. 

3. - Và hãy cầu xin Rabb (Allah) của các ngươi tha thứ và quay về 
sám hối với Ngài để may ra Ngài cho các ngươi hưởng thụ một đời 
song vui tươi cho đến hết tuổi thọ đã được qui định cho các ngươi và 
Ngài sẽ ban thiên lộc của Ngài cho tất cả cac người hưởng thien-lộc. 
Nhưng nếu các ngươi quay bỏ đi thì chắc chắn Ta sỢ giùm cho các 
ngươi về sự trừng phạt vào Ngày (Phán xử) vĩ đại. 

4. - (Bởi vì) các ngươi sẽ trở về gặp Ngài ưở lại và Ngài sẽ toàn 
quyền định-đọat về tất cả mọi việc. 

5, - Nhưng này! Họ khép kín cõi lòng của họ để mong lẫn trốn khỏi 
Ngài. Nhưng không! Dẫu họ có lây áo quần che kín thân mình của 
họ lại thì Ngài vẫn biết điều họ giấu giếm và điều họ phơi bày. 
Chắc chắn Ngài biết hết những điều thầm kín nhất ưong lòng họ. 
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Surah 11. Hud Juzu 12 

6. - Và không một sinh vật nào sống trên ưái đất mà nguồn lương 
thực lại không do Allah cung câp. Ngài biết nơi sống và nơi tạm ngụ 
của nó. Tât cả đều được ghi chép trong một quyển sổ (Định mệnh) 
rõ ràng. 

7. - Và Ngài (Allah) là Đâhg đã tạo hóa các tầng ừời và trái đất 
trong sáu Ngày và Ngai Vương (‘Arsh) của Ngài nằm bên ữên (mặt) 
nước để Ngài có thể thử thách các ngươi xem ai trong các ngươi là 
người tốt nhât trong việc làm (của mình). Và nếu Ngươi 
(Muhammad) có bảo họ: “Chắc chắn các ngươi sẽ được phục sinh 
trở lại sau khi chết,” thì chắc chắn những kẻ không có đức tin sẽ 
đáp, “Điều này rõ ràng chỉ là một trò ảo thuật công khai (chứ làm 
sao có đặng!)” 

8. - Và nếu TA cho dời việc trừng phạt họ đến một thời hạn qui định 
thì chăc chắn họ sẽ nói, “Lý do gì giữ nó lại?” Ô này! Ngày mà hình 
phạt sẽ xảy đến cho họ, nhât định họ sẽ không thoát khỏi tai họa và 
sẽ bị bao vây bởi những điều mà họ đã từng chê giễu! 

9. - Và nếu TA đích thân cho con người nếm mùi Khoan dung rồi 
tước mât nó khỏi y thì chắc chắn y sẽ thất vọng và phụ ơn. 

10. - Và nếu TA cho y nếm (hưởng) ân huệ sau khi đã chịu tai họa thì 
y sẽ nói: “Mọi điều xui xẻo đã đi mất rồi.” Chắc chắn y sẽ vui mừng 
và tự đắc. 

11. - Ngược lại, những ai tỏ lòng kiên-nhẫn và làm việc thiện thì sẽ 
không thế. Họ là những người sẽ được tha thứ và sẽ được ân-thưởng 
rất lớn. 

12. - Có thể Ngươi (Nabi) xuôi lòng mà bỏ mất một phần của những 
điều đã được mặc khải cho Ngươi và lòng của Ngươi se lại vì lời 
chúng nói, “Tại sao không có một kho tàng nào được ban xuống cho 
y và tại sao không có một Thiên thần nào được cử xuống cùng với 
y?” Thật ra, Ngươi chỉ là một người Báo-trước trong lúc Allah là 
Đâng Thọ-lãnh sắp đặt tất cả mọi việc. 
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Sũrah 11. Hũd Juzu 12 

13. - Hoặc chúng cũng có thể nói, “Y đã bịa đặt ra nó (Qur'ãn)r Hãy 
bảo (chúng): “Vậy các ngươi hãy mang đến mười chương giống y 
như của nó, và nếu được, hãy gọi bất cứ ai ngoài Allah đến giúp, 
nếu các ngươi nói đúng sự thật!” 

14. - Bởi thế, nếu chúng (các thần linh) không đáp ứng lời cầu khẩn 
của các ngươi thì nên biết nó (Qur'ãn) được ban xuống (đầy-đủ) từ 
Kiên-thức của Allah và rằng không có Thượng Đế nào khác duy chỉ 
Ngài (là Thượng Đê). Thế tại sao các ngươi không chịu thần phục 
(Allah và thành người Muslim?) 

15. - Ai muôn đời sông trần tục này với vẽ hào nhoáng của nó, thì TA 
sẽ ưả đây đủ phân công lao của họ nơi đó và họ sẽ không bị cắt 
giảm một tí nào nơi đó. 

16. - Họ là những kẻ sẽ không hưởng được gì ở Đời sau ngoài món 
Lửa (của Hỏa ngục); (lúc đó họ sẽ nhận thây) công trình của họ nơi 
(trân gian) sẽ tiêu tan và công việc mà họ đã từng làm nơi đó sẽ trở 
thành vô nghĩa. 

17. - Thê ai giông với người đã từng dựa vào một bằng chứng rõ rệt 
từ Rabb (Allah) của y và được một nhân chứng do Ngài cử đến đọc 
nó (Qur'ãn) (cho y) và trước y đã có Kinh sách của Mũsa làm mọt 
Chỉ hướng và một Hồng ân? Họ (Muslim) là những người tin nơi nó. 
Còn người nào thuộc các giáo phái không tin nơi nó thì Lửa (của 
Hỏa ngục) sẽ là nơi hứa hẹn của y. Bởi thế, Ngươi (Nabi) chớ sinh 
nghi ve nó (Qur'ãn) bởi vì quả thật nó là Chân lý do Rabb của Ngươi 
ban xuông nhưng đa sổ" nhân loại không tin. 

18. - Và còn ai sai phạm hơn kẻ đã đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho 
Allah! Họ sẽ được mời đến trình diện trước Rabb của họ và các 
nhân chứng sẽ bảo: “Đây là những kẻ đã nói dôi rồi đổ thừa cho 
Allah.” o này! Chắc chắn Allah nguyền rủa những kẻ làm điều sai 
quấy: 

19. - Những ai đã cản trở (người khác) không cho theo Con đường 
của Allah và còn tìm cách bẻ cong nó và phủ nhận Đời sau. 
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Sũrah 11. Hud Juzu 12 

20. - Họ sẽ không chạy trốn được bất cứ nơi nào trên trái đất và sẽ 
không được ai che chở hầu thoát khỏi (hình phạt của) Allah. Họ sẽ 
bị trừng phạt gấp đôi. Họ sẽ không thể nghe cũng sẽ không thấy 
được (Chan lý). 

21. - Họ là những kẻ đã đánh mất linh hồn của mình và những điều 
(vẽ vời) mà họ đã từng bịa đặt sẽ bỏ đi biệt dạng. 

22. - Không một chút nghi ngờ nào, họ là những kẻ sẽ mất mát nhất 
ở Đời sau. 

23. - Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện và hạ mình 
khiêm tốn trước Allah thì sẽ là những người Bạn của Thiên đàng nơi 
mà họ sẽ vào đó ở đời đời. 

24. - Hình ảnh về hai loại người này có thể so sánh với một bên gồm 
người mù và người điếc và bên kia gồm người thấy và người nghe 
được. Họ băng nhau chăng khi mang ra so sánh? Thê các ngươi 
không lưu ý (về điều đó hay sao?) 

25. - Và chắc chắn TA đã cử Nũh (Noah) đến cho người dân của 
Người. (Người bảo họ): “Ta là một người Báo-trước (được phái) đến 
với các ngươi. 

26 - (Ta báo cho biết), Các ngươi chỉ nên thờ phụng riêng Allah thôi 
bởi vì Ta sỢ giùm cho các ngươi về sự Trừng Phạt vào một Ngày 
đau đớn.” 

27. - Nhưng các vị cầm-đầu trong đám người dân của Người đáp: 
‘Bọn ta thây Ngươi chỉ là một người phàm như bọn ta và bọn ta 

cũng nhận thây chỉ những kẻ tồi tệ nhất trong bọn ta mới mù quáng 
theo Ngươi và bọn ngươi chẳng có gì trội hơn bọn ta cả. Không, bọn 
ta nghĩ, bọn ngươi là những kẻ nói doi.” 

28, - (Nũh) bảo: “Hỡi dân ta! Há các người có nhận thây rằng nếu ta 
đã dựa vào một bằng chứng rõ rệt từ Rabb của ta và đựơc Ngài ban 
cho hông ân nhưng các người không nhìn thấy nó (hồng ân) thì có 
thê nào bọn ta bắt ép các người châp nhận nó trong lúc các người 
không thích? 
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Sũrah 11. Hũd Juzu 12 

29. - “Và hỡi dân ta! Ta không đòi hỏi tài sản của các người về việc 
(truyên giáo) này. Phần thưởng của ta chỉ do Allah ban cấp và ta 
không thể xua đuổi những người có đức tin đi nơi khác bởi vì quả 
thật họ sẽ trở về gặp Rabb của họ lại. Ngược lại, ta thây các người 
mới thực sự là một đám người ngu muội! 

30. - “Và hỡi dân ta! Ai sẽ giúp ta tránh được (hình phạt của) Allah 
nêu ta xua đuổi họ? Thê các ngươi không lưu ý đến điều đó hay 
sao? 

31. - “Và ta đã không bảo các người rằng ta có được các kho tàng 
của Allah; và ta cũng không biết được điều vô hình; và ta đã không 
bảo mình là một Thiên thần; và ta đã không nói về những ai mà cặp 
mắt các ngươi đã khinh rẽ, rằng Allah sẽ không bao giờ ban một 
điêu tốt nào cho họ. Allah biêt rõ nhất điều nằm trong lòng của họ. 
Nếu ta đã thực sự tuyên bô" các điều đó thì quả thật ta là một kẻ làm 
điều sai quây.” 

32. - (Người dân) đáp: “Này hỡi Nũh! Ngươi đã tranh luận với bọn ta 
khá nhiêu. Nào, hãy mang điều (hình phạt) mà ngươi dùng để hăm 
dọa bọn ta đên cho bọn ta thây nếu ngươi là một người nói thật.” 

33. - (Nũh) bảo: “Chỉ Allah mang nó (hình phạt) đến cho các người 
thôi, nêu Ngài muôn và (lúc đó) các người sẽ không tài nào chạy 
thoát được! 

34. - “Và nếu ta muôn khuyên bảo các người điều tốt lành thì nó 
chăng giúp ích gì cho các người một khi Allah muôn bỏ mặc các 
người lạc lối. Ngài là Rabb của các người và các người sẽ được đưa 
về gặp Ngài trở lại (ở Đời sau).” 

35. - Hoặc họ (người Quraish) cũng có thể nói: “Y (Muhammad) đã 
bia đặt ra nó (Qur'ãn).” Hãy bảo họ: “Nếu ta đã bịa đặt nó thì ta sẽ 
chịu tội về việc đó và ta vô can về những điều tội lỗi mà các ngươi 
đã phạm.” 

36. - Và Nũh nhận được Lời Mặc Khải (của Allah): “Không ai trong 
đám người dân của Ngươi sẽ tin tưởng ngoại trừ những người đã có 
đức tin chắc chắn. Vậy chớ buồn rầu về những điều chúng đã từng 
làm. 

37. - “Và hãy đóng một chiếc tàu dưới mắt quan-sát của TA và tuân theo 
điêu mặc khải của TA và chớ khiếu nại với TA giùm cho những kẻ làm 
điêu sai quây. Chắc chắn chúng sẽ bị nhận chết dưới nước (lụt).” 
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Sũrah 11. Hũd Juzu 12 

38. - Và (Nũh) bắt đầu đóng chiếc tàu. Và mỗi lần đi ngang qua chỗ 
của Người, các vị cầm-đầu trong đám người dân của Người, cười 
chê nhạo Người. (Nũh) bảo: “Nếu các người chế nhạo bọn ta thì bọn 
ta sẽ chế-nhạo các ngươi lại giống như thế.” 

39. - “Rồi đây các người sẽ sớm biết ai là kẻ sẽ nhận hình-phạt 
nhục-nhã bao trùm lấy y và sẽ hứng chịu một sự trừng phạt dai 
dẳng” 

40. - (Ngày tháng trôi qua) cho đến khi Mệnh-lệnh của TA được ban 
hành. Tức thời nước mạch trào lên. TA phan.- “Hãy đưa lên tàu từng 
cặp (thú vật) đủ loại và cả gia đình của ngươi và những ai có đức-tin 
ngoại trừ kẻ mà lệnh xử-lý đã được ban hành. Nhưng chỉ một số ít 
có đức-tĩn cùng với Người. 

41. - Và (Nũh) bảo: “Hãy lên tàu, nhân danh Allah, dù nó ưôi hay nó 
đậu. Chắc chắn, Đức Rabb của ta Hằng Tha thứ, Rất mưc Khoan 
dung.” 

42. - Và chiêc tàu chở họ trôi đi giữa các làn sóng to như những quả 
núi; và Nũh lớn tiếng gọi đứa con trai của mình đứng ở đằng xa, 
bảo: “Này hỡi con! Hãy lên tàu cùng với bọn cha. Chớ nhập chung 
với những kẻ không tin tưởng.” 

43. - (Đứa con trai) đáp: “Con sẽ chạy lên núi, nó sẽ cứu con thoát 
khỏi nước lụt.” (Nũh) bảo: “Ngày nay không có gì có thể cứu giải 
con khỏi Mệnh Lệnh của Allah ngoại trừ người nào được Ngài 
khoan dung.” Và những ngọn sóng thần ùa đến chia lìa hai cha con. 
Do đó, đứa con đã bị chết chìm (dưới nước lụt). 

44. - Và (Allah) phán: “Hỡi đât! Hãy rút hết nước của ngươi, và hỡi 
bâu trời! Hãy ngưng mưa của ngươi.” Và nước lụt hạ xuống. Và 
Mệnh Lệnh của Allăh đã được thí hành hoàn tất. Và nó (chiếc tàu) 
đậu trên ngọn núi Jũdĩ. Và có lời phán: “Đi đời lũ sai quây!” 

45. - Và Nũh cầu nguyện Rabb của Người, thưa: “Lạy Rabb của bề 
tôi! Chắc chắn đứa con trai của bề tôi là người của gia đình bề tôi 
và chắc chắn Lời-hứa của Ngài là sự Thật và Ngài là Đấng Xét xử 
Công minh nhất của những vị xét xử.” 
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Surah 11. Hud Juzu 12 

46. - (Allah) phán: “Hỡi Nuh! Quả thật, nó không thuộc gia đình nhà 
ngươi bởi vì việc làm của nó không tốt. Bởi thế, chớ cầu xin TA về 
điêu mà ngươi không biêt. TA khuyên bảo ngươi như thê kẻo ngươi 
có thể trở thành một người ngu muọi.” 

47. - (Nũh) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài giữ bề tôi tránh xa 
việc hỏi Ngài về những điều mà bề tôi không biết. Nếu Ngài không 
tha thứ và khoan dung thì chắc chắn bề tôi sẽ trở thành một người 
thua thiệt.” 

48, - (Allah) phán: “Hỡi Nũh! Hãy xuống tàu với sự Bằng an và Ân 
phúc do TA ban cho ngươi và cho các cộng đồng xuất thân từ những 
ai theo ngươi; và có những cộng đồng đã được TA cho hưởng lạc 
(nơi trần gian) rồi TA sẽ trừng phạt chúng bằng một hình phạt đau 
đớn.” 

49. - Đay là câu chuyện vô hình mà TA đã mặc khải cho Ngươi 
(Muhammad) (một câu chuyện mà) trước đây Ngươi cũng như người 
dân của Ngươi chưa hề biết đên. Do đó, hãy kiên nhẫn chịu đựng 
(như Nũh). Chắc chắn kêt cuộc tốt đẹp sẽ về tay của những người 
ngay chính sợ Allah. 

50, - Và (TA đã cử) đên với dân tộc 'Ãd, (Nabi) Hũd, một người anh 
em của họ. (Hũd) bảo: “Hỡi dân ta! Hãy thờ phụng Allah, các người 
không có Thượng Đê nào khác ngoài Ngài. Các người chỉ là những 
kẻ bịa đặt (điều huyễn hoặc)! 

51, - “Hỡi dân ta! Ta không yêu cầu các người tưởng thưởng ta về 
(thông điệp) này. Quả thật phần thưởng của ta ở nơi Đấng đã sáng 
tạo ta. Thế các người không hiểu ư? 

52, - “Và hỡi dân ta! Hãy cầu xin Rabb (Allah) của các người tha thứ 
và hối cải với Ngài; Ngài sẽ ban nước mưa xối xả từ trên trời xuống 
cho các người và sẽ gia tăng sức mạnh sấn có của các người; và chớ 
quay bỏ đi thành những kẻ tọi lỗi.” 

53. - (Họ) đáp: “Hỡi Hũd! Ngươi chẳng đưa một bằng chứng nào đến 
cho bọn ta thây cả và bọn ta không vì lời nói của ngươi mà bỏ các 
thân linh của bọn ta và bọn ta cũng sẽ không tin tưởng nơi ngươi. 
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Sũrah ll.Hũd Juzu 12 

54. - “Bọn ta chỉ nói rằng có lẽ một số thần linh của bọn ta sẽ hãm 
hại ngươi.” (Hũd) bảo: “Ta cầu xin Allah làm chứng và yêu cầu bọn 
ngươi làm chứng rằng ta hoàn toàn vô can về việc các người đã tổ 
hợp nhiều thần linh- 

55. - Với Ngài (Allah). Thế tất cả bọn ngươi hãy cộng tác bày mưu 
hãm hại ta và chớ để cho ta nghỉ xả hơi. 

56. - “Còn ta, ta tin cậy và phó thác cho Allah, Rabb của ta và Rabb 
của các người. (Ta cho các người biết) không một sinh vật nào mà 
Ngài không nắm bằng chùm tóc nơi trán của nó. Quả thật, Rabb của 
ta đang ở trên chính đạo (Chần lý). 

57. - “Bởi thế, nêu các người quay bỏ đi thì ít nhất ta cũng đã truyền 
được cho các người thông điệp mà ta đã được cử mang đến cho các 
người. Và Rabb của ta sẽ bo nhiệm một đám người khác đến nối 
nghiệp các người và các người sẽ không hãm hại được Ngài một tí 
nào; quả thật Rabb của ta giám sát tất cả mọi việc.” 

58. - Và khi Mệnh lệnh của TA được ban hành, TA nhủ lòng Khoan 
dung mà cứu Hũd với những ai theo Người và TA đã cứu họ thoát 
khỏi một hình phạt khắc nghiệt. 

59. - Và đó là số phận của (người dân) 'Ẵd. Họ đã phủ nhận các Dấu- 
hiệu của Rabb (Allah) của họ và bất tuân các Sứ giả của Ngài 
(Allah) và tuân lệnh từng tên bạo ngược ương ngạnh. 

60. - Và lời nguyền rủa đuổi theo họ nơi trần gian này và Ngày Phục 
sinh, o này! Quả thật (người dân) 'Ẵd đã phủ nhận Rabb (Allah) của 
họ. o này, thật đáng đời 'Ăd, người dân của Hũd. 

61. - Và (TA đã cử) đến với người dân Thamũd, (Nabi) Sãlih, một 
người anh em của họ. (Sãlih) bảo: “Hỡi dân ta! Hãy thờ phụng 
Allah; các người không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài cả. Ngài 
cho sinh sản các người từ trái đất và định cư các người nơi đó. Bởi 
thế, hãy cầu xin Ngài tha thứ và hối cải với Ngài. Quả thật, Rabb 
của ta luôn luôn kê cận và Hằng đáp-ứng (lời cầu xin của các 
người). 

62. - (Họ) đáp: “Hỡi Sãlih! Mãi cho đến nay ngươi đã sống với bọn ta 
và là nguồn hy vọng của bọn ta. Phải chăng ngươi cấm bọn ta tôn 
thờ những dâng mà cha mẹ của bọn ta đã thờ phụng? Và quả thật 
bọn ta rât đỗi nghi ngờ về điều mà ngươi mời bọn ta chấp nhận.” 
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Sũrah 11. Hũd Juzu 12 

63. - (Sãlih) bảo: “Hỡi dân ta! Các người có nhận thấy chăng, nếu ta 
dựa vào một bằng chứng rõ rệt từ Rabb của ta và được Ngài ban cho 
hông ân thì ai là kẻ sẽ giúp ta tránh khỏi (hình phạt của) Ngài nếu ta 
bât tuân Ngài. Bởi thê, các người chỉ làm cho ta thêm mất mát.” 

64. - (Sãlih) bảo: “Con lạc đà cái1 này của Allah là một Dấu hiệu 
ban cho các người. Bởi thế, hãy để mặc nó ăn cỏ nơi miếng đất 
trông của Allah và chớ mó tay hãm hại nó; e rằng các người sẽ bị 
trừng phạt nhanh chóng.” 

65. - Nhưng họ đã cắt nhượng của nó. Thấy thế (Sãlih) bảo: “Các 
người còn được ba ngày nữa để vui vầy trong nhà. (Sau đó sẽ là 
ngày tàn của các người). Đó là một lời hứa không ngoa.” 

66. - Bởi thê, khi Mệnh lệnh của TA được ban hành, TA nhủ lòng 
khoan dung mà cứu Sãlih với những ai tin tưởng cùng theo Người 
khỏi sự ô nhục của ngày đó. Quả thật, Rabb của Ngươi (hỡi 
Muhammad!) là Đâng Toàn Lực, Toàn Năng. 

67. - Tiếng gầm dữ dội của trận động đất đã chụp bắt những kẻ làm 
điêu sai quây, khiên họ chết chúi đầu la liệt trong nhà trước buổi 
sáng,- 

68. - Làm như họ chẳng hề sống thịnh vượng nơi đó bao giờ. Ô này! 
Quả thật người dân Tharnũd đã phủ nhận Rabb (Allah) của họ. Ô 
này, thật đáng đời Thamũd. 

69. - Quả thật, các Thiên sứ (Thiên thần) của TA mang tin mừng đến 
cho Ibrãhĩm. Họ chào Người, nói: 'Saỉărrí (Bằng an). Người đáp: 
’Salãm\' Xong, vội mang thịt bò (con) nướng ra đãi khách. 

70. - Nhưng khi thây bàn tay của họ không chạm đến thức ăn, Người 
sinh nghi và đâm sợ. Họ bảo: “Đừng sợ. Chúng tôi là các Thiên sứ 
được cử đến với người dân của Lũt.” 

71- Và bà vỢ của Người đứng gần đó bật cười. Nhưng TA báo cho 
bà tin mừng về (đứa con trai) Ishãq và sau Ishãq là (đứa cháu nội) 
Ya'qũb. 

Người dân Thamũd thách đô Nabi Sãlih trưng bày một phép lạ để chứng minh vai 
trò Thiên sứ của Người. Họ bảo: “Nêu thật sự là một Thiên sứ thì ngươi hãy làm 
cho tảng đá này biến thành một con lạc đà cái có chửa mười tháng, lúc đó bọn ta 
mđi tin tưởng nơi những điều mà ngươi mang đến.” Nabi Sãlih bắt họ xác nhận lời 
giao ước và cầu xin Allah trưng bày phép lạ theo yêu câu của người dân Thamũd. 
Tức thời, tảng đá chẻ làm hai và một con lạc đà cái có chửa mười tháng từ trong đó 
bước ra. 
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Sũrah 11. Hũd Juzu 12 

72. - Bà lên tiếng: “Thật khổ cho thân tôi! Làm sao tôi sẽ có con 
trong khi tôi đã là một bà lão và chồng tôi cũng là một ông lão? Quả 
thật đầy là một điều kỳ lạ!” 

73. - (Các Thiên sứ) bảo: “Nhà ngươi ngạc nhiên về Mệnh-lệnh của 
Allah ư? Hồng-ân và An-phúc của Allah được ban cho các ngươi, 
hỡi người nhà (của Ibrãhĩm.) Quả thật, Ngài (Allah) Rất đáng Ca 
tụng, Rất mực Quang vinh. 

74. - Bởi thế, khi Ibrãhĩm hết sợ trong lòng và nhận được tin mừng. 
Người bắt đầu khiếu nại với TA giùm cho đám dân của Lũt, 

75. - Quả thật, Ibrãhĩm là một người hằng chịu đựng, xót thương 
người và năng hối cải. 

76. - (Allah phán): “Hỡi Ibrãhĩm! Hãy bỏ qua chuyện (kèo nài) này. 
Quả thật, Mệnh lệnh của Rabb của Ngươi đã được ban hành. Quả 
thật, hình phạt sẽ đến với họ, không thể thu hồi đặng nữa.” 

77. - Khi đến gặp Lũt, các Thiên sứ của TA thấy Người đang buồn 
râu giùm cho người dân của mình và cảm thây bất lực (trong việc 
che chở họ.) Người tự bảo: “Đây là một ngày thật buồn bã.” 

78. - Và người dân của Người chạy đến gặp Người bởi vì từ trước họ 
đã từng quen thói làm điều thô bỉ (khi thây khách lạ) (Lũt) bảo họ: 
“Hỡi dân ta! Đây, các đứa con gái của ta. Chúng trong sạch cho các 
người hơn (trong việc chăn gối.) Nào, hãỵ sợ Allah và chớ hạ nhục 
ta trước mặt khách. Trong các người, chang có một người nào biết 
điều hay sao?” 

79. - Họ đáp: “Ông đã biết rõ chúng tôi không cần đến các đứa con 
gái của ông, và biết quá rõ điều chúng tôi muốn.” 

80. - (Lũt) đáp: “Phải chi ta có đỏ quyền lực để trừng trị bọn ngươi 
hoặc đích thân sẽ nhờ một thế lực khác ủng hộ.” 

81. - (Các Thiên sứ) bảo: “Hỡi Lũt! Chúng tôi là các Thiên sứ của 
Rabb của ông. Bằng mọi giá chúng không thể chạm đến mình ông 
được. Nào, ông và gia đình hãy ra đi vào phần cuối của ban đêm và 
đừng để cho một người nào của ông ngoảnh nhìn lại phía sau ngoại 
trừ người vợ của ông. Quả thật, điều gì xảy đến cho chúng sẽ xảy 
đên cho bà ta như thế. Quả thật, giờ hẹn của chúng là buổi sáng. 
Phải chăng buổi sáng sắp gần kề?” 
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Surah 11. Hũd Juzu 12 

82. - Bởi thế, khi Mệnh lệnh của TA được ban hành, TA đã lật ngược 
chúng (các thị trấn1) và cho đổ lên chúng những trận mưa đá diêm 
sinh cứng như đất sét nung, lớp này chồng lên lớp khác; 

83. - Đã được đánh dâu từ Rabb của Ngươi (Muhammad). Chúng 
không xa những kẻ làm điều sai quấy là bao! 

84. - Và (TA đã cử) đến với người dân Madyan, (Nabi) Shu’ayb, một 
người anh em của họ. (Shu’ayb) bảo: “Hỡi dân ta! Hãy thờ phụng 
Allah, các người không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài cả, và 
chớ cân và đo thiếu (cho người). Hiện nay ta thấy các người làm ăn 
phát đạt nhưng ta sỢ giùm cho các người về hình phạt vào một ngày 
sẽ túm bắt tất cả. 

85. - “Hỡi dân ta! Hãy cân đủ và đo đúng và chớ gian lận giữ lại 
hàng hoá của người; và chớ có ác ý gây điều thối nát trên trái đất. 

86. - “Phần mà Allah để lại cho các người (sau khi đóng Zakãh) sẽ 
tôt cho các người hơn nếu các người là những người có đức tin. Và ta 
không phải là giám thị theo trông chừng các người.” 

87. - Họ đáp: “Hỡi Shu'ayb! Phải chăng việc lễ nguyện Salãh của 
ngươi đã chỉ thị cho ngươi bắt bọn ta từ bỏ những than linh mà cha 
mẹ (ông bà) của bọn ta đã tôn thờ? Hoặc (bắt bọn ta) ngưng làm 
điều mà bọn ta muốn bằng tài sản của bọn ta hay sao? Bởi vì quả 
thật, ngươi là một người hằng chịu đựng, biết điều.” 

88. - (Shu’ayb) bảo: “Hỡi dân ta! Há các người nhận thấy nếu ta có 
một bằng chứng rõ rệt từ Rabb (Allah) của ta và được Ngài ban cấp 
bổng lộc tốt (để thi hành sứ mạng của Ngài thì ta có ngưng được hay 
chăng?) Ta sẽ không mong, vì mục đích chống lại các người, làm 
điều mà ta đã cấm cản các người. Quả thật, ta chỉ muốn cải thiện 
các người theo khả năng của ta. Và sự thành công của ta chỉ tùy 
thuộc vào (sự giúp đỡ của) Allah. Ta hoàn toàn phó thác cho Allah 
và quay về sám hối với Ngài. 

1 Thị trân Sodom và Gomorrah ở Palestine. 
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Sũrah 11. Hud Juzu 12 

89. - “Và hỡi dân ta! Đừng để cho sự bất đồng giữa ta với các người 
thúc dạy các người phạm tội, e rằng các người sẽ nhận một hình 
phạt giống như hình phạt đã rơi nhằm phải người dân của Nũh, 
người dân của Hũd, người dân của Sãlih. Và người dân của Lũt 
không xa các người là bao! 

90. - “Và hãy cầu xin Rabb (Allah) của các người tha thứ và sám hối 
với Ngài. Quả thật, Rabb của ta Rất mực Khoan dung, Rất mực Xót 
thương (loài người).” 

91. - Họ đáp: “Hỡi Shu’ayb! Bọn ta không hiểu đặng nhiều điều mà 
ngươi đã nói. Và bọn ta nhận thây ngươi là một người quá yếu trong 
bọn ta. Nêu không vì gia đình (dòng họ) của ngươi thì bọn ta đã ném 
đá giết ngươi bởi vì ngươi không có uy thế hơn bọn ta.” 

92. - (Shu’ayb) bảo: “Hỡi dân ta! Phải chăng các người cho rằng gia 
đình (dòng họ) của ta mạnh hơn Allah hay sao? Và các người đã 
quăng Ngài ra sau lưng của các người. Quả thật, Rabb của ta tóm 
thâu hết tât cả các việc các ngươi lam. 

93. - “Và hỡi dân ta! Hãy làm điều mà các người đang theo, ta làm 
công việc của ta. Rồi đây các người sẽ sớm biết ai sẽ bị trừng phạt 
nhục nhã và ai là kẻ nói dôi. Và hãy trông chờ, ta sẽ cùng trông chờ 
với các người.” 

94. - Và khi Mệnh lệnh của TA được ban hành, TA nhủ lòng khoan 
dung mà cứu thoát Shưayb với những ai đã tin tưởng theo Người. Và 
tiêng gâm dữ dội (của trận động đât) đã chụp bắt những kẻ làm điều 
sai quây, khiên họ chết chúi đầu la liệt trong nhà vào buổi sáng, 

95. - Tựa hồ như họ chẳng hề sống thịnh vượng nơi đó bao giờ. Ô 
này, đi đời Madyan giông như đi đời Thamũd vậy! 

96. - Và chắc chắn TA đã cử Mũsa mang những Dấu-hiệu của TA với 
một thẩm quyền rõ rệt, 

91.- Đến gặp Fir'aun và các vị cầm đầu của y. Nhưng họ thực thi 
mệnh-lệnh của Fir'aun trong lúc mệnh lệnh của Fir'aun không đúng 
chân lý. 
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Sũrah 11. Hud Juzu 12 

98. - Y sẽ dân đâu đám dân của y vào Ngày Phục sinh và dẫn họ vào 
Lửa (của Hỏa ngục). Thật xâu xa thay chỗ mà họ bị dẫn đi vào. 

99. - Và lời nguyền rủa sẽ theo đuổi họ suốt đời này và Ngày Phục 
sinh. Và xấu xa thay món quà mà họ sẽ được tặng. 

100. - Đó là một sô' câu chuyện của các thị trân mà TA kể lại cho 
Ngươi (Muhammad), một số hãy còn lưu truyền còn một số thì đã đi 
vào quên lãng. 

10L- Không phải TA đã làm thiệt hại họ mà chính họ tự làm hại bản 
thân (linh hồn) mình bởi vì các thần-linh mà họ cầu nguyện ngoài 
Allah chẳng giúp ích gì được cho họ khi Mệnh lệnh của Rabb của 
Ngươi (Muhammad) đã xảy đên cho họ; ngược lại, chúng chỉ làm 
cho chúng thêm mất mát. 

102. - Sự túm bắt của Rabb của Ngươi (Muhammad) đúng như thế 
khi Ngài trừng phạt (dân cư của) các thị trân trong lúc chúng đang 
làm điều sai quấy. Quả thật, sự túm bắt của Ngài rất đau đớn, rât 
khủng khiếp. 

103. - Quả thật, trong sự việc đó có một Dâu hiệu (bài học) cho ai là 
người sợ sự trừng phạt ở Đời sau: đó là một ngày mà nhân loại sẽ 
được tập trung trở lại; đó là một Ngày mà tất cả đều hiện diện đe 
làm chứng. 

104. - Và TA chỉ dời nó (Ngày đó) đến một thời hạn â'n định. 

105. - Khi Ngày đó đến, không một người (linh hồn) nào được lên 
tiêng trừ phi có phép của Ngài (Allah). Do đó trong họ có kẻ bị họa 
và có người được phúc. 

106. - Bởi thê, đôi với những ai bị họa thì sẽ ở trong Lửa; họ sẽ than 
vắn thở dài và tức tưởi trong đó. 

107. - Họ sẽ ở trong đó lâu bằng thời gian mà trời và đâ't hãy còn tồn 
tại trừ phi Rabb của Ngươi (Muhammad) muôn khác đi bởi vì quả 
thật Rabb của Ngươi làm bât cứ điều gì Ngài muôn. 

108. - Còn đối với những ai được phúc thì sẽ ở trong Thiên đàng; lâu 
bằng thời gian mà bầu trời và trái đất còn tồn tại trừ phi Rabb của 
Ngươi muôn (khác đi), một quà tặng vĩnh cửu. 
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Sũrah 11. Hũd Juzu 12 

109. - Do đó, Ngươi chổ sinh nghi về những kẻ mà những người 
(ngoại đạo) này thờ phụng. Họ chỉ thờ phụng giống như việc cha mẹ 
của họ đã thờ phụng từ trước. Và quả thật, TA sẽ trả lại đầy đủ phần 
việc của họ, không giảm bớt tí nào. 

110. - Và quả thật, TA đã ban cho Mũsa Kinh sách, nhưng đã có 
những bât đông trong đó. Nêu không vì một Lời phán của Rabb của 
Ngươi (Muhammad) đã được công bố từ trước thì vân đề đã được 
quyêt định xong giữa họ với nhau. Và quả thật, họ còn vương vấn, 
nghi hoặc về nó. 

111. - Và chắc chắn Rabb của Ngươi sẽ ưả lại đầy đủ cho từng người 
của họ về công ưình của họ bởi vì Ngài Hấng Quen Thuộc về việc 
họ làm. 

112. - Bởi thế, hãy (kiên quyết) đứng vững (cho Chính đạo) như đã 
được truyền, Ngươi và người nào sám hôi (với Allah) cùng với 
Ngươi và chớ phạm giới bởi vì Ngài thấy rõ điều các ngươi làm. 

113. - Và chớ thiên vị (giúp) những ai làm điều sai quấy e rằng Lửa 
sẽ bén phải Ngươi bởi vì ngoài Allah ra không ai có thể che chở và 
cứu giúp các ngươi. 

114. - Ỵà hãy dâng lễ nguyện vào hai đầu mút của ban ngày và vào 
một số giấc ban đêm bởi vì điều thiện sẽ xóa tan điều ac (tội lỗi). 
Đó là điều nhắc nhở cho những người lưu ý. 

115. - Và hãy kiên nhẫn chịu đựng. Bởi vì quả thật, Allah sẽ không 
làm mất phần thưởng của những người làm tốt. 

116' Giá nơi các thê hệ trước các ngươi có được những người sáng 
suốt ngăn cản thiên hạ làm điều thôi nát trên trái đất, ngoại trừ một 
thiêu sô đã được TA cứu sông? Ngược lại những kẻ làm điều sai 
Qụậỵ vẫn theo đuổi những lạc thú trần gian và ữở thành những kẻ 
tội lỗi. 

117,- Và Rabb của Ngươi không phải là Đấng đã tiêu diệt các thị 
trân một cách bât công trong lúc dân cư của chúng là những người 
làm điều thiện. 
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Sũrah 11. Hũd Juzu 12 

118. - Và nếu muốn, Rabb của Ngươi đã làm cho nhân loại thành 
một Cộng đồng duy nhât nhưng họ vẫn không ngừng bất đồng,- 

119. - Ngoại trừ những ai mà Rabb của Ngươi khoan dung; và vì thế mà 
Ngài đã tạo ra họ. Và Lời phán của Rabb của Ngươi sẽ được thực hiện: 
“TA (Allah) sẽ nhốt Jinn và người, tất cả vào đầy Hỏa ngục.” 

120. - Và tất cả các câu chuyện của các Sứ giả mà TA đã kể lại cho 
Ngươi đều nhằm củng cố tâm lòng của Ngươi thêm vững chắc. Và 
trong (chương) này Ngươi tiếp thu được Chân-lý với lời động viên 
và nhắc nhở cho những người có đức tin. 

121. - Và hãy bảo những kẻ không tin tưởng: “Hãy làm bất cứ điều 
gì theo khả năng của các người, bọn ta làm phần việc của bọn ta. 

122. - “Và hãy đợi xem, bọn ta cũng sẽ chờ đợi (như các người)” 

123. - Và điều vô hình của các tầng trời và trái đất là của Allah; mọi 
việc đêu được trình về cho Ngài quyêt định. Bởi thế, Hãy thờ phụng 
Ngài và phó thác cho Ngài (hỡi Muhammad!). Và Rabb của Ngươi 
không làm ngơ về mọi đieu các ngươi làm. 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1' Alif. Lãm. Ra. Đây là những Câu của một Kinh sách minh bạch. 

2;- Chắc chắn TA đã ban Nó xuống (dưới hình thức của) Qur'ãn 
băng tiếng A-rập để các người có thể đọc hiểu dễ dàng. 

3. - Qua những điều mà TA đã mặc khải cho Ngươi (Muhammad) 
trong Quran này, TA kể lại cho Ngươi một câu chuyện tốt đẹp nhất 
mà trước đây Ngươi chưa hề biết đen. 

4, - (Câu chuyện xảy ra) khi Yũsuf thưa với người cha của Người: 
“Thưa cha, con nằm mộng thây mười một vì sao và cả mặt trời lẫn 
mặt trăng; con thây chúng đều phủ phục trước mặt con.” 

Nabi Yusuí (Joseph trong Kinh Thánh) là một trong sô mười hai đứa con trai của 
Nabi Ya’qũb (Jacob tức Israel). Nabi Yũsuí có một đứa em trai ruột tên Bin Amin 
(Benjamin). 
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Sũrah 12. Yusuí Juzu 12 

5. - (Người cha) bảo: “Này con yêu dấu, chớ kể lại điều con nằm 
mộng thấy cho các anh con nghe, cha sỢ rằng chúng sẽ bày mưu 
hãm hại con. Chắc chắn Shaytãn là kẻ thù công khai của loài người. 

6. - “Và Rabb (Allah) của con đã chọn con như thê và Ngài đã dạy 
con cách giải thích những câu chuyện khúc mắc và muôn hoàn tất 
An huệ của Ngài cho con và cho hậu duệ của Ya'qũb giống như việc 
Ngài đã hoàn tât ân huệ cho các tổ tiên của con, Ibrãhữn và Ishãq. 
Chắc chắn Rabb của con Rất mực Hiểu biết, Rất mực Sáng suốt. 

7. - Chắc chắn trong (câu chuyện của) Yũsuf và của những người anh 
của Người là những bằng chứng cho những người hỏi tìm (sự thật). 

8. - Khi (những người anh cùng cha khác mẹ của Yũsuí) bàn với 
nhau: “Rõ ràng cha tụi mình yêu Yũsuf và em của nó hơn tụi mình 
mặc dù tụi mình đông và mạnh hơn. Chắc chắn cha tụi mình sai lầm 
rõ ràng. 

9. " “Hãy giết Yũsuf hoặc bắt nó quẳng đi nơi khác, làm thế ân sủng 
của phụ thân của các anh sẽ dồn về hết cho các anh và sau biến cô" 
này, (một thời gian không lâu) các anh sẽ trở thành một đám người 
tốt. 

10. - Một người trong bọn đáp: “Chớ giết Yũsuf. Nhưng nếu anh em 
nhât định làm một điều gì để loại trừ nó, thì hãy ném nó xuống 
giếng, có thể một đoàn khách thương (đi ngang qua chỗ đó) sẽ vớt 
nó mang đi nơi khác.” 

11. - Rồi chúng thưa (với người cha): “Thưa cha! Tại sao cha không 
tin tụi con mà giao Yũsuf cho tụi con (trông coi) bởi vì chắc chắn 
chúng con là những người anh luôn luôn cầu mong điều lành cho 
đứa em của mình. 

12. - “Ngày mai cha giao nó cho tụi con dắt ra ngoài chơi giải trí và 
tụi con sẽ trông coi nó kỹ lưỡng.” 

13. - (Người cha) bảo: “Chắc chắn việc các con đưa nó đi xa làm cha 
lo lắng. Cha sỢ chó sói sẽ ăn thịt nó trong lúc các con ham chơi 
không ngó ngàng đến nó.” 

14. - (Các con) thưa: “Nếu chó sói ăn thịt nó thì tụi con đồng như thế 
này há bó tay chịu thua hay sao?” 
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Sìurah 12. Yũsuf Juzu 12 

15. - Do đó, khi chúng đưa Yũsuf đi xa, chúng đồng lòng ném Người 
xuông giêng. Và TA đã mặc khải cho Người (bảo): “Một ngày nào 
đó, nhà ngươi sẽ nói cho bọn chúng biết việc làm này của chúng và 
chúng sẽ không nhận biết (ngươi).” 

16. - Và vào đầu hôm, chúng khóc lóc đến gặp người cha, 

17. - Chúng thưa: “Thưa cha, chúng con rủ nhau chạy đua và để 
Yũsuí ở gân vật dụng của chúng con, do đó một con chó sói đã ăn 
thịt nó. Và (tụi con biết) cha sẽ không tin tụi con mặc dầu tụi con 
nói thật.” 

18. - Và chúng mang chiếc áo bồi máu giả đến trình (với người cha). 
Người cha bảo: “Không, tâm trí của tụi bây đã bày vẽ công việc. 
(Sự việc đã như thế) thì kiên nhẫn là (giải pháp) tốt đẹp nhất. Và chỉ 
Allah là Đâng ta cầu xin được giúp đỡ về điều mà tụi bây đã xác 
nhận.” 

19. - Và một đoàn khách thương đến (dừng chân tại chỗ giếng nước). 
Họ phái một người múc nước (đi kéo nước giếng). Y thả chiếc gầu 
xuông giếng. Y hô lớn: “Có tin mừng! Đây (kéo được) một cậu bé.” 
Và họ giâu Người để làm một món hàng (đổi chác). Và Allah biết 
rõ điếu họ làm. 

20. - Và họ bán Người với một giá rẻ mạt, một vài tiền bạc đếm 
được. Họ là những người đã xem Người chẳng ra gì. 

21. - Và vị khách đã mua Người nơi Ai-cập bảo VỢ: “Hãy quí ưọng y 
trong nhà mình. Biết đâu y sẽ mang lợi về cho mình hoặc mình sẽ 
nhận y làm con nuôi. Và TA đã định cư Yũsuf trong lãnh thổ như thế 
hâu TA dạy Người cách giải thích những câu chuyện khúc mắc; và 
Allah toàn quyên kiểm soát công việc của Ngài nhưng đa số nhân 
loại không biết. 

22. - Và khi Người trưởng thành, TA ban cho Người trí suy xét và 
kiên thức. Và TA đãi ngộ những người làm tốt như thế. 
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Surah 12. Yũsuí Juzu 12 

23. - Nhưng bà chủ của ngôi nhà Người tá túc tìm cách quyến rũ 
Người. Và bà ta đóng chặt các cửa phòng và mời mọc: “Hỡi chàng, 
hãy đến đây!” Người đáp: “Allah cấm làm thế! Quả thật ngài quan 
lớn là chủ nhân của tôi. Ngài ban cho tôi một chỗ tá túc tốt đẹp. Quả 
thật những kẻ làm điều saĩquấy sẽ không thành đạt.” 

24. - Và chắc chắn bà ta muôn (thân xác của) Người và nếu không 
thây rõ minh chứng của Rabb của Người thì Người cũng đã động 
lòng muôn bà ta trở lại. Như thế là để TA đưa những điều xấu xa và 
thô bỉ xa khỏi Người. Bởi vì trong số bầy tôi của TA, Người là một 
người trung trinh. 

25. - Và hai người đua nhau chạy nhanh đến cửa phòng và bà ta 
(đuổi theo) giật rách vạt áo phía sau của Người; và hai người gặp 
ông (chông) của bà tại cửa phòng. Bà ta lên tiếng: “Đâu là hình phạt 
xứng đáng dùng xử lý kẻ đã có dã tâm dụ dỗ người vợ của ngài? 
Phải chăng bỏ tù hay trừng phạt nó đau đớn?” 

26. - (Yũsuí) thưa: “Chính bà ấy quyến rũ tôi.” Và một nhân chứng 
trong gia đình của bà chịu đứng ra làm chứng, (nói:) “Nếu áo của y 
bị rách phía trước, thì bà ấy nói sự thật và hắn nói dối; 

27. - “Ngược lại, nếu áo của y bị rách phía sau thì bà ấy nói dối và y 
nói thật?’ 

28. - Bởi thế, khi ông (chồng) thấy áo của Người bị rách phía sau, 
ông bảo ngay: “Chắc chắn đây là âm mưu của quí bà. Quả thật, âm 
mưu của các bà thật dữ dội.” 

29. - “Hỡi Yũsuf, hãy bỏ qua chuyện này. Còn mình, hãy xin tha thứ 
tội lỗi của mình. Quả thật, mình là một người phạm tội.” 

30. - Và các bà trong thành phô to nhỏ bảo nhau: “Bà vợ của một vị 
đại-thần đã có ý dụ dỗ người tớ trai của bà. Nó đã làm cho bà mê 
tít. Quả thật, chúng mình thấy bà ấy lầm lạc rõ ràng. 
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Siũah 12. Yũsuí Juzu 12 

31.- Do đó, khi nghe lời đàm tiếu, bà cho người đi mời họ và chuẩn 
bị cho họ một buổi tiệc sang trọng; và bà trao cho mỗi bà một con 
dao (để cắt trái cây); bà chủ bảo (Yũsuí): “Hãy bước ra trình diện 
các bà.” Do đó, khi nhìn thấy Người (diện mạo khôi ngô) họ đều 
khen Người vĩ đại và (trong lúc sửng sờ) họ đã cắt tay của họ (lúc 
nào không biết); họ cùng lên tiếng: “Allah mầu nhiệm! Đây không 
phải là một người phàm. Chắc chắn đây chỉ là một thiên thần quí 
phái.” 

32 - Bà ta bảo: “Đây là người (tớ) vì nó mà quí bà đã chỉ trích tôi. 
Quả thật, tôi đã dụ dỗ nó nhưng nó đã tự kềm chế lấy mình nó được. 
Và bây giờ nếu nó không làm theo chỉ thị của tôi thì chắc chắn nó 
sẽ bị bắt giam vào tù và sẽ trở thành một người bị hạ nhục.” 

33. - (Yũsuf cầu nguyện) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Lao tù quí cho 
bê tôi hơn là những điều mà họ mời bề tôi chấp nhận. Và nếu Ngài 
không đưa âm mưu của các bà ra xa bề tôi thì chắc chắn bề tôi sẽ 
xuôi lòng nghe theo các bà và ưở thành một người ngu muội.” 

34. - Do đó, Rabb của Người đáp lại (lời cầu nguyện của) Người và 
đưa âm mưu của các bà xa khỏi Người. Quả thật, Ngài là Đấng 
Hằng Nghe và Hằng Biết mọi việc. 

35. - Rồi sau khi chứng kiến những bằng chứng về sự vô tội của 
Người, họ nghĩ (cách tốt nhất là) nên nhốt Người vào tù trong một 
thời gian. 

36. - Và có hai thanh niên cùng vào tù với Người. Một trong hai 
người bảo: “Tôi (nằm mộng) thấy đang (vắt nho) làm rượu. Và 
người kia bảo: “Tôi (cũng nằm mộng) thây đội trên đầu bánh mì mà 
clũm đang mổ ăn. Xin ông giải mộng đó giùm chúng tôi. Chúng tôi 
thây ông quả là một người lam tốt.” 

37. - Người đáp: “Trước khi thức ăn đến cho hai bạn dùng tôi sẽ cho 
hai bạn biết ý-nghĩa thực sự của giấc mộng. Đây là điều mà Rabb 
của tôi đã dạy toi. Quả thật, tôi đã từ bổ tin ngưỡng của một đám 
người không tin tưởng nơi Allah và không tin nơi Đời sau. 
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Siirah 12. Yũsuí Juzu 12 

38. - “Và hiện nay tôi theo tín ngưỡng của cha ông tôi: Ibrãhĩm, 
ĩshãq, và Ya'qũb và chúng tôi không được phép tổ-hỢp bất cứ cái gì 
với Allah. Đó là thiên ân của Allah ban cho chúng tôi và nhân loại. 
Nhưng đa số nhân loại không biết ơn. 

39. - “Hỡi hai người bạn tù của tôi! Phải chăng nhiều chúa tể khác 
biệt tốt hơn hay là một Allah Duy nhất Tối thượng tốt hơn? 

40. - “Những vật (hay thần linh) mà các bạn đang thờ phụng chỉ là 
những tên gọi mà các bạn và cha mẹ của các bạn đã đặt cho chúng, 
chứ Allah đã không ban cấp cho một chút thẩm quyền nào. Chắc 
chắn duy chỉ Allah thôi nắm quyền xét xử. Ngài ra lệnh cho các bạn 
không được thờ phụng ai khác mà chỉ thờ phụng riêng Ngài. Đó là 
tôn giáo chính trực nhưng đa sô nhân loại không biết. 

41. - “Hỡi hai người bạn tù của tôi! trong hai bạn, một người sẽ rót 
ru'Ợu cho chúa của y uống, và người kia thì sẽ bị đóng đinh trên thập 
tự giá và chim sẽ mổ đầu của y an. vấn đề mà hai bạn muốn biết đa 
đuỢc quyết định như thế.” 

42. - Và Người nói với một ưong hai người bạn tù mà Người nghĩ y 
sẽ đuỢc cứu sống, như sau: “Bạn nhớ nhắc tên của tôi với chúa của 
bạn nhé!” Nhưng Shaytãn làm cho y quên mất việc nhắc nhở1 với 
chúa của y. Bởi thế, Người phải ở lại trong tù thêm vài năm nữa. 

43. - Vị vua (của Ai-cập) nói (với quần thần trong triều): “Trẫm 
(năm mộng) thây bảy con bò mập bị bảy con bò ốm ăn thịt và bảy 
bông lúa xanh tươi và bảy bông lúa vàng héo. Hỡi các chư khanh! 
Hãy giải mộng cho trẫm điều ưẫm đã thây nếu các khanh biết giải 
mộng.” 

Hoặc là Shaytãn làm cho y (Yũsuí) quên việc nhắc nhở Allah để xin giúp đỡ thay 
vì nhờ người khác cho nên đã bị ở tù thêm vài năm nữa. 
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Sĩirah 12. Yũsuí Juzu 12 

44. - Họ thưa: “Một giấc mộng lộn xộn và các hạ thần không biết 
giải đoán các giấc mộng.” 

45. - Và một trong hai người bạn tù đã được tha bổng sực nhớ lại (lời 
dặn của Yũsuí) sau một thời gian dài quên lững, lên tiếng: “Bề tôi 
sẽ trình bày với quí ngài ý nghĩa của nó; xin quí ngài hãy cử bề tôi 
đi gặp (Yũsuí)” 

46. - (Y nói): “Hỡi Yũsuí! Hỡi người chân thật! Hãy giải thích cho 
chúng tôi (giấc mộng) về bảy con bò mập bị bảy con bò ốm ăn nuốt 
mât và bảy bông lúa xanh tươi với bảy bông lúa vàng héo để tôi có 
thê trở vê gặp lại người dân báo cáo cho họ biết (ý nghĩa của nó).” 

47. " (Yũsuf) bảo: “Các người cứ siêng năng trồng trọt suốt bảy năm 
liền như thường lệ, rồi cất giữ nguyên hạt mùa màng đã gặt ngoại 
trừ một sô" ít dùng để ăn. 

48. " “Rồi sau thời gian đó sẽ xảy ra bảy năm (hạn hán) cơ cực ăn 
tiêu hết lúa thóc mà các người đã dự trữ trong các năm trước ngoại 
trừ một số ít các người đã cất giữ cẩn thận. 

49. " “Rồi sau thời gian đó sẽ đến một năm mà người dân sẽ được 
nước mưa dồi dào và trong năm đó người dân sẽ ép (nho và dầu).” 

50. - Và nhà vua phán: “Hãy đưa y đến gặp trẫm”. Do đó, khi sứ 
thân đên gặp Người, Người bảo: “Hãy về tâu lại với chúa của ngài 
và hỏi đức vua sẽ xử lý thế nào về việc các bà đã cắt tay của họ 
trước đây? Quả thật, Rabb của tôi Hằng Biết âm mưu của các bà.” 

51. " Vua phán: “Sự tình của các bà như thê nào khi các bà đã tìm 
cách quyến rũ Yũsuí?” Các bà cùng lên tiếng: “Allah mầu nhiệm! 
Chíing thiêp hoàn toàn không biết một điều xâu nào.” (Thây thế) Bà 
vợ của vị đại thần thưa: “Sự thật đã rõ ràng, chính tiện thiếp là 
người đã tìm cách dụ dỗ chàng. Và quả thật, chàng là một người 
chân thật.” 

52. - “(Tôi yêu cầu) điều đó (Yũsuf tiếp) là để cho ngài (quan chủ 
của tôi) biêt rằng tôi không bí mật phản bội ngài (khi ngài đi vắng) 
và quả thật Allah không chỉ dẫn mưu kế của những kẻ bọi phản. 
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Sũrah 12. Yũsuf Juzu 13 

53. - “Và tôi đã không tự cho mình hoàn toàn vô tội bởi vì chắc chắn dục 
vọng (của con người) hay xúi giục làm điều tội lỗi trừ phi Rabb của tôi 
khoan dung. Quả thật, Rabb của tôi Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.” 

54. - Và vua phán: “Hãy đưa y đến gặp trẫm. Trẫm sẽ chọn y (làm việc) 
riêng cho trẫm.” Do đó, khi Người tâu với vua tự sự, vua phán: “Hãy yên 
tâm. Ngày nay nhà ngươi có địa vị cao, được ưẫm tín nhiệm.” 

55. - Người xin vua: “Xin bệ hạ cho hạ thần quản lý kho tài nguyên 
trong nước. Hạ thần là một người bảo quản tốt, hiểu biết công việc.” 

56. - Và bằn" cách đó TA đã định cư Yũsuf trong xứ (Ai-cập) để 
Người có the nắm quyền bất cứ nơi nào mà Người muốn trong xứ. 
TA ban Hồng ân của TA cho người nào TA muốn và TA không làm 
mất phần thưởng của những người làm tốt. 

57. - Và chắc chắn phần thưởng của Đời sau sẽ tốt nhất cho những ai 
tin tưởng và sợ Allah. 

58. - Và các người anh (cùng cha khác mẹ) của Yũsuf đến (Ai-cập). 
Và họ vào trình diện Người. Người nhận ra họ nhưng họ không nhận 
ra Người. 

59. - Và khi Người cung cấp phần lương thực cho họ, Người bảo: 
“Hãy đưa một đứa em của các anh cùng một cha với các anh' đến 
gặp tôi. Há các anh đã không thấy việc tôi đong đủ lượng thóc (hay 
ngô) cho các anh và tôi là một người rất trọng khách? 

60. -“NgượC lại, nếu không đưa nó đến gặp tôi thì các anh sẽ không 
được một tí lượng thóc (hay ngô) nào từ tôi và các anh cũng sẽ 
khổng được đến gan tôi nữa.” 

61. - Họ thưa: “Chúng tôi sẽ cố gắng van nài cha của nó cho phép nó 
cùng đến với chúng tôi và chắc chắn chúng tôi sẽ làm được việc này.” 

62. - Và Người bảo những người giúp việc mang số tiền mua thóc 
của họ để vào ưong túi da đựng thóc của họ lại để cho họ nhận ra 
nó khi trở về gặp gia đình và để cho họ có thè trở lại (Ai-cập). 

63. - Do đó, khi trở về gặp người cha, họ thưa: “Thưa cha! Họ sẽ từ 
chối cân lượng thóc cho chung con (nếu không dẫn đứa em của 
chúng con theo). Bởi thế, xin cha hãy cho em cùng đi với chúng con 
hâu chúng con sẽ được lượng thóc qui định. Và chắc chắn chúng con 
sẽ trông nom em nó kỹ lưỡng.” 

1 Tức Bin Amin (Benjamin) 
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Sũrah 12. Yusuí Juzu 13 

64. - (Người cha) bảo: “Há ta tin tưởng tụi bây mà giao nó (cho tụi 
bây) chẳng khác nào ta tin tưởng mà giao anh của nó (cho tụi bây) 
trước đây hay sao? Bởi thế, Allah là Đấng Trông nom tốt nhất. Và 
Ngài là Đấng Khoan dung nhất của những người tỏ lòng khoan 
dung.” 

65. - Và khi mở túi đựng thóc, họ thấy số tiền mua thóc của họ đã 
được trả lại cho họ. Họ thưa: “Thưa cha! Chúng ta còn mong muốn 
gì hơn! Đây tiền mua thóc của chúng ta đã được ưả lại cho chúng ta, 
chúng ta sẽ được phần lượng thóc cho gia đình của chúng ta và 
chúng con sẽ trông nom đứa em của chúng con kỹ lưỡng; và chúng 
ta sẽ có tằêm phần lượng thóc bằng sức chở của một con lạc đà. 
Đây là một số lượng dễ dãi (đối với quan Tổng Quản Khố). 

66. - (Người cha) bảo: “Ta sẽ không bao giờ cho nó đi cùng với tụi 
bây trừ phi tụi bây thề với ta bằng một lời thề long trọng nhân danh 
Allah, rằng tụi bây sẽ đưa nó trở lại cho ta ngoại trừ trường hợp bị 
vây hãm (và bất lực không làm gì được). Và khi họ thề thốt bằng lời 
thê long trọng, người cha bảo: “Allah là Đấng làm chứng và thọ lãnh 
mọi điều chúng ta tuyên bố.” 

67. - (Nguci giận, người cha) dặn: “Này các con! Tất cả chớ vào (thủ 
đô của Ai-cập) bằng một cửa duy nhất mà hãy đi vào bằng nhiều 
cửa khác nhau. Và cha không thể giúp các con ưánh khỏi (hình phạt 
của) Allahi về bất cứ điều gì. Bởi vì việc xét xử là của Allah. Ta 
hoàn toàn phó thác cho Ngài. Vậy hãy để cho những người phó thác 
nên phó thac cho Ngài. 

68. '- Và khi họ đi vào (thủ đô của Ai-cập) theo phương cách mà 
người cha đã khuyên bảo thì lời dặn dò đó chẳng giúp họ tránh khỏi 
(kê hoạch của) Allah về bât cứ điều gì. Ngược lại, nó chỉ làm thỏa 
mãn ước vọng trong lòng của Ya’qũb (Gia-cốp) thôi. Và quả thật, 
Người có liến thức về những điều mà TA (Allah) đã dạy bảo Người, 
nhưng đa số nhân loại không biết. 

69. - Và khi họ vào trình diện Yũsuf, Người tiếp riêng đứa em ruột 
và giữ nó lại với Người. Người bảo nó: “Quả thật, anh là anh ruột 
của em đây. Thôi em chớ buồn về những điều mà các anh ấy đã 
làm.” 
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Sũrah 12. Yiiisuí Juzu 13 

70. - Do đó, khi cung cấp cho họ phần lương thực của họ, Người đặt 
một chiếc cốc uống (rượu) vào tròng chiếc tui đựng thóc của đứa em 
ruột, rồi cho một người tri hô lớn, bảo: “Này, hỡi đoàn khách 
thương! Các người là những kẻ trộm.” 

71. - Và quay về phía họ, (đoàn khách thương) hỏi: “Quí ngài mất 
cái gì vậy?” 

72. - Họ đáp: “Chúng tôi mất một chiếc cốc uống rượu của nhà vua. 
Người nào mang nó trả lại sẽ được phần thưởng (lượng thóc) bằng 
sức chở của một con lạc đà. Và ta bảo đảm cho việc đó.” 

73. - (Những người anh của Yũsuí) lên tiếng: “Xin thề với Allah, quí 
ngài biết ro chúng tôi đến đây không phải để làm điều tệ bạc tại địa 
phương, và chúng tôi không phải là những kẻ ưộm.” 

74. - (Những người làm của Yũsuí) bảo: “Thế thì hình phạt dùng xử 
lý kẻ trộm là gì nếu các người (bị bắt quả tang) đã nói dối.'” 

75. - Họ (các người anh của Yũsuí) thưa: “Hình phạt xử lý y sẽ (như 
sau:) “Tang vật tìm thẩy trong túi đựng thóc của người nào thì người 
đó sẽ bị cám tù để chuộc tội. Chúng tôi trừng phạt những kẻ làm 
bậy như thế.” 

76. - Thế là Người (Yũsuí) bắt đầu lục lọi những chiếc túi của họ 
(các người anh) trước khi đến chiếc túi của đứa em ruột. Rồi Người 
móc nó (chiếc cốc) từ chiếc túi của đứa em ra. TA (Allah) sắp đặt kế 
hoạch cho Yũsuf như thế. Người không thể bắt giữ đứa em ruột ở lại 
được theo luật lệ của nhà vua trừ phi Allah muôn khác đi. TA nâng 
câp bậc (vé kiến thức) cho người nào TA muốn. Nhưng cao hơn tất 
cả những ai đã được ban cho kiến thức thì chỉ có Đấng Toàn Tri 
(Allah). 

77. - (Các người anh) thưa: “Nếu nó ăn cắp thì anh của. nó cũng đã 
ăn căp trước đây.” Nhưng Yũsuf giấu kín điều đó trong lòng và 
không tiết lộ cho họ biết. Người nói (thầm trong bụng); “Các người 
đang khốn (lốn. Và Allah biết rõ những điều các người đã tuyên bố.” 

78. - (Các người anh) thưa: “Bẩm quan đại thần! Em nó có một người 
cha rât già. (Người sẽ buồn rầu cho sô" phận của nó). Do đó, xin ngài 
hãy bắt giữ một người của chúng tôi thay cho nó. Quả thật, chúng 
tôi thấy ngà i là một người làm tốt. 
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Sũrah 12. Yusuí Juzu 13 

79, - Người bảo: “Allah câm làm thế! Chúng tôi chỉ bắt giữ ai là 
người mà chúng tôi tìm thấy bảo vật nơi y. Nếu làm ngược lại, thì 
chắc chắn, chúng tôi là những kẻ làm điều sai quấy.” 

80, - Do đó, khi hết hy vọng nơi Người, họ hợp nhau bàn kín. Người 
lớn nhât trong bọn lên tiếng: “Há các em không biết rằng phụ thân 
của các em đã nhận lời thề từ Allah đối với các em và trước đây các 
em đã không làm tròn nhiệm vụ của các em đối với Yũsuf hay sao? 
Do đó, anh sẽ không bao giờ rời địa hạt này trừ phi phụ thân của anh 
cho phép hoặc Allah sẽ xét xử (việc này) giùm anh. Và Ngài (Allah) 
là Đang Xét xử Ưu việt. 

81, - “Hãy trở về gặp phụ thân.” Và chúng thưa (với nguời cha): 
“Thưa chai! Quả thật đứa con trai của cha đã phạm tội ăn cắp. (Nó bị 
bắt giữ lại). Và chúng con chỉ xác nhận điều nào chúng con biết vẩ 
chúng con không thể quản lý nổi điều vô hình. 

82, - “Và cha có thể hỏi thị dân nơi chúng con đã tá túc và đoàn 
khách thương cùng trở về với chúng con; thì (sẽ biết) chúng con nói 
thật.” 

83, - (Người cha) bảo: “Không, tâm hồn tụi bây khéo bày chuyện 
cho tụi bây. Do đó, kiên nhẫn là giải pháp tốt đẹp nhất. Biết đâu, 
Allah sẽ dưa tất cả chúng nó về lại cho ta. Quả thật, Ngài là Đấng 
Hằng Biết., Đấng Vô cùng Sáng suốt.” 

84, - Và Người quay mặt lánh xa chúng và lên tiếng: “Ôi ta thật 
buôn rầu cho Yũsuf! Và do bởi dồn nén nỗi ưu phiền, nên cặp mắt 
của Người nhòa đi. 

85, - (Các con) thưa: “Allah mầu nhiệm! Cha không ngưng thương 
nhớ Yũsul' như thê này thì chắc chắn cha sẽ ngã bệnh nặng hoặc sẽ 
chết sớm.” 

86, - (Ngươi cha) bảo: “Cha chỉ biết than thở nỗi âu sầu và buồn 
phiền của cha với Allah thôi và Allah cho cha biết điều mà các con 
không biến. 
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Sũrah 12. Yusuf Juzu 13 

87. - “Này các con! Các con hãy đi dọ hỏi tin tức của Yũsuf và đứa 
em của nó và chớ bao giờ tuyệt vọng nơi lòng Khoan dung của 
Allah bởi vì quả thật chỉ đám người vô đức tin mới tuyệt vọng nơi 
lòng Khoan dung của Allah.” 

88. - Tiêp đó, khi vào trình diện Yũsuf, họ thưa: “Bẩm quan đại thần! 
Chúng tôi và gia đình chúng tôi gặp hoạn nạn. Chúng tôi chỉ mang 
theo một chút ít vốn liếng, xin ngài đong đủ và bô" thí cho chúng tôi 
bởi vì quả thật Allah sẽ tưởng thưởng những người bố thí.” 

89. - Ngươi bảo: “Há các anh đã biết điều mà các anh đã đối xử với 
Yũsuf và đứa em của nó chăng khi các anh ngu muội?” 

90. - Họ lên tiếng: “Có thật chăng ngài là Yũsuf?” Người đáp: 
“Vâng, tôi là Yũsuf đây. Và đây là đứa em của tôi. Chắc chắn, 
Allah đã nhân từ với chúng ta. Quả thật, ai sỢ Allah và nhẫn nại, thì 
thật sự Allah sẽ không bao giờ làm mất phần thưởng của những 
người làm tốt.” 

91. - Họ lên tiêng: “Allah mầu nhiệm! Quả thật Allah đã ưu đãi em 
hơn các anh và quả thật các anh là những kẻ phạm tội.” 

92. - Người bảo: “Ngày nay không có gì phải khiển trách các anh cả. 
Allah sẽ tha thứ cho các anh. Bởi vì Ngài là Đấng Khoan dung nhất 
của những người tỏ lòng khoan dung. 

93. - “Hãy mang chiếc áo này của tôi về ném vào mặt của phụ thân, 
(cách này sẽ làm cho cặp mắt của) Người sáng trở lại, rồi đưa tất cả 
gia đình của các anh về đây gặp tôi.” 

94. - Và khi đoàn khách thương lên đường (rời Ai-cập), người cha lên 
tiêng: “Quả thật, ta ngửi thây mùi thơm của Yũsuf. Chớ nghĩ rằng ta 
là một ông già lẩm câm.” 

95. - Họ đáp: “Allah mầu nhiệm! Quả thật cha vẫn bị ám ảnh như 
xưa.” 
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Sũrah 12. Yusuf Juzu 13 

96. - Tiếp đó, khi người mang tin lành đến nơi, y ném (chiếc áo của 
Yũsuí) vào mặt của người (cha), và người sáng mắt trở lại. Người 
bảo: “Há ta đã không bảo, Allah cho ta biết điều mà các con không 
biết hay sao?” 

97. - (Các con) thưa: “Thưa cha! Xin cha cầu xin (Allah) tha thứ cho 
chúng con về tội lỗi của chúng con, quả thật chúng con là những kẻ 
phạm tội.” 

98. - Người bảo: “Cha sẽ sớm xin Rabb của cha tha thứ cho các con. 
Bởi vì Ngài là Đấng Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.” 

99. - Tiếp đó, khi họ (cả gia đình) vào trình diện Yũsuf, Người đưa 
cha mẹ đên ở chung với mình và thưa: “Hãy vào Ai-cập an-toàn nếu 
Allah muốn.” 

100. - Và Yũsuf nâng cha mẹ lên ngồi trên chiếc ngai vàng và họ 
đồng sụp lạy trước mặt người. Và (Yũsuf) thưa: “Thưa cha! Đây là ý 
nghĩa của giấc mộng mà con đã thấy ưước đây; Rabb của con đã 
biên nó thành hiện thực; Ngài đã tốt với con khi Ngài đưa con ra 
khỏi ngục tù và đã đưa tất cả người (trong gia đình) từ sa mạc đến 
đoàn tụ với con sau khi Shaytăn đã gây hiềm thù giữa con và các 
anh con. Quả thật, Rabb của con rất mực Tế nhị đối với người nào 
Ngài muốn. Bởi vì Ngài là Đấng Toàn Tri, Đấng Vô cùng Sang suốt. 

101. - “Lạy Rabb của bề tôi! Ngài đã ban cho bề tôi quyền hành cai 
trị và đã dạy bề tôi cách giải thích câu chuyện (trong mộng). Đấng 
đã sáng tạo các tầng trời và trái đất, Ngài là Đấng Bảo Hộ của bề 
tôi ở đời này và Đời sau. Xin Ngài làm cho bề tôi chết như một 
người Muslim (thần phục Ngài) và cho bề tôi gia nhập hội đoàn của 
những người lương thiện.” 

102. - Đó là câu chuyện vô hình mà TA đã mặc khải cho Ngươi 
(Muhammad). Ngươi không có mặt với họ khi họ họp nhau bàn thảo 
âm mưu lập kế hoạch. 

103. - Và đa số nhân loại sẽ không có đức tin dẫu rằng Ngươi rất 
muốn (điều tốt cho họ). 
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Sũrah 12. Yũsuf Juzu 13 

104. - Và Ngươi cũng không đòi hỏi họ tưởng thưởng Ngươi về việc 
(phổ biến Qur’ãn) nay, ngược lại nó là một thông điẹp nhắc nhở cho 
muôn loài ựinn và ngườiĩ 

105. - Và có nhiều oấu-hiệu trong các tầng ười và ưái đất mà họ đã 
bỏ qua khi quay mặt lánh xa chúng. 

106. - Và đa sô" bọn họ không tin tưởng nơi Allah ưong thời gian tôn 
thờ đa thần. 

107. - Thế họ có cảm thây an toàn chăng? rằng nếu tấm phủ của hình 
phạt của Allah đến chụp bắt họ hoặc Giờ tận thế có the bất ngờ xảy 
đến cho họ trong lúc họ không nhận thây? 

108. - Hãy bảo (họ): “Đây là con đường của Ta (Muhammad). Ta 
mời các người đên với Allah. Ta và những người theo Ta thây nó rất 
rõ. Suhan Allah\ (Quang vinh và trong sạch thay Allah!) Và Ta 
không phải là một người thờ đa thần. 

109. - Và trước Ngươi (Muhammad), TA chỉ cử phái những người 
phàm (đến làm Sứ giả) mà TA đã mặc khải cho (Kinh sách). (Họ 
xuất thân) từ ưong dân chúng của những thị trấn. Phải chăng chúng 
(những kẻ chỉ ttích Ngươi) đã không du lịch ưên trái đất để xét xem 
kêt cuộc của những kẻ (không tin tưởng) trước họ như thế nào? Và 
Nhà ở ở Đời sau sẽ tốt nhất cho những ai sợ Allah. Há các người 
không hiểu hay sao? 

110. - (Allah tạm hoãn cho những kẻ không tin tưởng) cho đến khi 
những Sứ giả (của Ngài) mâ"t hết hy vọng và nghĩ rằng mình đã bị 
phủ nhận thì lúc đó sự cứu giúp của TA sẽ đến với Họ. Và TA sẽ cứu 
thoát người nào TA muôn nhưng sự trừng phạt của TA chắc chắn sẽ 
không tránh khỏi đám người tội lỗi. 

111- Chắc chắn nơi những câu chuyện của Họ (các Sứ giả) có một 
bài học cho những người thông hiểu. Nó (Qur’ãn) không phải là một 
lời bịa đặt mà là một sự xác nhận những điều đã có trước Nó và là 
một sự trình bày chi tiết tất cả những sự việc. Và (nó) là một Chỉ 
Đạo và một Hồng Ân cho đám người có đức tin. 
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Sũrah 13. Ar-ra’d Juzu 13 

AR-R.VD 
(Sâm Sét) 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1- Alif. Lãm. Mĩm. Rã. Đây là những Câu của một Kinh sách. Và 
những Câu đã được ban xuống cho Ngươi (Muhammad) từ Rabb của 
Ngươi là sự Thật, nhưng đa sô" nhân loại không tin. 

2, - Allah là Đân£ đã dựng cao các tầng trời không cần trụ chông mà 
các người có the nhìn thay (bằng mắt thường) rồi Ngài lèn ngôi, an 
vị trên chiếc Ngai Vương ('Arsh)\ và Ngài chế ngự mặt trời và mặt 
trăng (theo định luật của Ngài), mỗi cái chạy (theo quỹ đạo của nó) 
suôt hạn kỳ đã được qui định (cho chúng.) Ngài điều hành tất cả các 
công việc. Ngài giải thích chi tiết các câu kinh để các người có thể 
khẳng định chắc chắn về việc gặp lại Rabb (Allah) của các người (ở 
Đời sau). 

3, - Và Ngài là Đấng đã ưải rộng mặt đất và đặt nơi đó những quả 
núi vững chắc và làm ra sông ngòi và từ mỗi loại ưái cây mà Ngài 
đã làm mọc ra nơi đó, có từng cặp, hai và hai. Ngài lây ban ngày 
bao phủ ban đêm. Quả thật, trong sự việc đó là những Dâu-hiệu cho 
đám người biết ngẫm nghĩ. 

4, - Và trên trái đât có những vùng đất rộng tiếp giáp nhau; và có 
những mảnh vườn trông nho, và có những cánh đồng ưồng bắp (lúa) 
và những cây chà-là mọc từ một gốc hoặc khác biệt và được tưới 
bằng một loại nước duy nhất nhưng TA làm cho loại trái này ăn 
ngon hơn loại trái kia khi dùng. Chắc chắn nơi những hiện tượng đó 
là những Dấu-hiệu cho đám người hiểu biết. 

5, - Và nếu Ngươi ngạc nhiên (về sự không tin của họ) thì lời họ nói 
ra càng làm cho (Ngươi thêm) sửng-sốt. Họ bảo: “Khi chúng tôi đã 
trở thành cát bụi, phải chăng chúng tôi sẽ thật sự được dựng sông lại 
trong một sự tạo hóa mới?” Họ là những kẻ đã phủ nhận Đức Rabb 
(Allah) của họ và là những kẻ sẽ mang gông cùm xung quanh cổ; và 
họ sẽ là Bạn của Lửa (Hỏa ngục); một nơi họ sẽ vào đó ở suốt đời. 
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Sũrah 13. Ar-ra’d Juzu 13 

6. - Và họ giục Ngươi đưa tai họa thay vì điều lành đến trước, mặc 
dâu trước họ chắc chắn đã xảy ra những thí dụ điển hình (về sự 
trừng phạt đó). Và chắc chắn Rabb của Ngươi Hằng Tha thứ cho loài 
người về những điều sai phạm của họ nhưng Rabb của Ngươi trừng 
phạt cũng rất nghiêm khắc. 

7. - Và những kẻ không tin tưởng đã nói: “Tại sao không có một Dấu 
lạ nào từ Rabb của Y được ban xuống cho Ỷ? Chắc chắn Ngứơi chỉ 
là một người báo-trước; và mỗi dân tộc đều có được một người dẫn- 
đường. 

8. - Allah biết bào thai mà mỗi phụ nữ mang (nơi mình) và những 
bào thai thiêu và dư (tháng) nằm trong các dạ con. Và đôi với Ngài 
mỗi vật đều được tính toán và định lượng đúng mức. 

9. - Ngài biết điều vô hình (bí mật) và điều bộc lộ (công khai). 
(Allah là) Đấng Vĩ -Đại, Đấng Tối-Cao. 

10. - Ai trong các người giấu giếm lời nói (của mình) hoặc ai nói 
toạc ra ngoài cũng như ai ẩn mình trong đêm tối với ai bước đi 
ngang nhiên giữa ban ngày, (đối với Ngài) tất cả đều như nhau cả. 

11- Bởi vì đằng trước và đằng sau y đều có những vị (Thiên thần) 
nối tiêp nhau theo canh chừng y theo Mệnh lệnh của Allah. Quả 
thật, Allah không thay đổi điều gì nơi một dân tộc trừ phi họ tự thay 
đổi điều nằm nơi họ. Và một khi Allah đã quyet định xử phạt một 
dân tộc thì không ai có thể đảo ngược lệnh phạt đo đặng và ngoải 
Ngài ra, không ai là vị bảo hộ có the che chở họ được. 

12. - Ngài là Đấng phơi bày cho các người làn chớp sáng mà các 
người vừa sợ vừa mừng (hy vọng); và Ngài đưa những đám mây 
nặng trĩu hạt mưa lên cao. 

13. - Và sấm sét tán dương lời ca tụng Ngài1. Và các Thiên thần vì 
khiêp sợ Ngài cũng tán tụng như thế. Ngài ném những lưỡi tầm sét 
nghe chát chúa. Ngài dùng chúng để đánh kẻ nào Ngài muốn; và họ 
tranh cãi nhau về Allah. Nhưng Ngài Rất quyết liệt trong kế hoạch 
của Ngài. 

Theo Taísir của Al-Qurtubi thì ar-Ra’đ là vị thần chịu trách nhiệm về các luồng 
(đám) mây có nhiệm vụ đưa các đám mây di chuyển theo mệnh lệnh của Allah và 
tán dương lời ngợi ca Allah. 

250 



\sí) \ ajy*t 1 

fỉ'M&\ 

I 5aỊc**< ị 
1 

■:K <&pì m 
n ’ỷẬ!ýJ$j^^ỷSí>^^y%S^ ị 

I I 
n Ị);Gjj^3ílpi-^i%ííi:JiíGtuí3'Sí * 
II lt'.Vl .í'í vi- lc-*í ÝÁ\A'^\-’,\-.'. Ù 

Ji u^D($u^'J^v'>ỷj_y. 1 uyỳ^iỳi u<-~» ■*' , 

sỆ
M
ẾỆ

^ 



Sũrah 13. Ar-ra’d Juzu 13 

14. - Đúng ra các lời cầu nguyện chỉ đệ đạt lên riêng Ngài thôi bởi vì 
những kẻ mà họ cầu nguyện ngoài Ngài không đáp lại họ được tí 
nào cả; nó chẳng khác nào hình ảnh của một người đưa hai bàn tay 
ra hứng nước để đưa vào miệng nhưng nước không đến miệng của y 
đặng; bởi vì lời cầu nguyện của những kẻ không có đức tin chỉ đi 
vao lầm lạc (vô hiệu). 

15. - Và bất cứ ai trong các tầng trời và trái đất, dù muốn hay khônạ, 
đều phải phủ phục lạy Allah; và bóng của họ cũng làm thế vào buoi 
sáng và buổi chiều. 

16. - Hãy bảo họ: “Ai là Rabb (Đấng Chủ Tể) của các tầng trời và 
trái đất?” Hãy bảo họ: “Allah!” Hãy bảo họ: “Phải chăng các ngươi 
đã tôn thờ ngoài Ngài những vị bảo hộ không có khả năng tự quyết 
định điều lợi và điều hại cho mình?” Hãy bảo họ: “Người mù và 
người sáng mắt có ngang bằng nhau không? hoặc bóng tối và ánh 
sáng có như nhau không? hoặc phải chăng họ đã tổ-hợp với Allah 
những kẻ 'hợp tác' đã tạo hóa được cái giống như tạo vật của Ngài, 
cho nên đối với họ, việc tạo hóa đều giống nhau?” Hãy bảo họ: 
“Allah là Đấng Tạo Hóa tất cả vạn vật. Và Ngài là Đấng Duy nhất, 
Đấng Tối-Thượng.” 

17. - Ngài cho mưa từ trên trời xuống. Do đó, những thung lũng dồn 
nước chảy xuống theo định lượng của chúng; tiếp đó, có những dòng 
thác cuốn bọt nước nổi trên mặt trôi đi nơi khác. Và từ những 
khoáng chất được nấu trong lò lửa để tìm kim khí hầu dùng làm đồ 
nữ trang và dụng cụ nâu nướng cũng có một lớp bọt tương tự. Bằng 
cách đó, Allah trình bày sự Thật và sự Giả dối bởi vì bọt nước sẽ 
cuốn đi như rác rến, còn điều gì có lợi cho nhân loại thì sẽ tồn tại 
trên mặt đất. Allah đưa ra những ngụ ngôn như thế để răn đời. 

18. - (Phần thưởng) dành cho những ai đáp lại lời gọi của Rabb của 
họ là mọi điều tốt lành. Ngược lại, những kẻ không đáp lại lời gọi 
của Ngài thì dẫu cho họ có tất cả những gì trên trái đất, với những 
thứ tương tự mà họ đang có để chuộc tội của họ (thì cũng vô ích 
thôi.) Họ là những kẻ sẽ nhận một sự phán quyết rất xấu và nhà ở 
của họ sẽ là Hỏa ngục; và đó là một cái giường nghỉ rất tồi tệ. 
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Sũrah 13. Ar-ra’d Juzu 13 

19. - Thê thì một người biêt chắc những điều mà Rabb của Ngươi đã 
ban xuong cho Ngươi là sự Thật có giống với một kẻ mù tịt hay 
không? Chắc chắn, chỉ những người trí thức mới tiếp thu được thông 
điệp này: 

20. - Những ai làm tròn Lời Giao Ước của Allah và không nuốt lời 
thề; 

2Ị-' Và những ai nối lại những điểu mà Allah đã ra lệnh cho kết hợp 
lại và sợ Rabb của họ và sợ mọt sự phán quyết xâu (ve họ). 

22. - Và những ai kiên nhẫn tìm cách làm hài lòng Rabb của họ và 
dâng le nguyện (Salãh) và chi dùng một cách kín đáo hay công khai 
từ những vật mà TA đã ban cấp và dùng điều tốt để xóa bo điều 
xấu. Họ là những người sẽ đi đến nhà ở (tốt đẹp) của họ (ở Đời sau); 

23, - Những Ngôi vườn 'Adn (Thiên đàng Vĩnh cửu); họ sẽ đi vào đó 
với ai là người lương thiện trong số cha mẹ, vợ chồng và con cái của 
họ; và các Thiên thần vào chào họ từ mỗi cánh cửa, (bảo): 

24^- “Sự Bằng An được ban cho quí vị về những điều mà quí vị đã 
nhẫn nại chịu đựng. Bởi thế, Ngôi nhà cuối cùng (của qui vị) thật 
tuyệt hẳo!” 

25 ■; Ngược lại, những ai vi phạm Lời Giao Ước của Allah sau khi đã 
tuyên thệ trung thành với nó và xé làm hai những điều mà Allah đã 
ra lệnh cho kết hợp lại và hành động thối nát trên trái đất, thì đó là 
những kẻ sẽ bị nguyền rủa và sẽ có một chỗ ỡ rất xâu (ở Đời sau). 

26-- Allah gia tăng hay thu hẹp bổng lộc cho người nào Ngài muốn. 
Và họ vui thú với đời sông trần tục này nhưng đời sông trần tục này 
so với Đời sau chỉ là một sự hưởng thụ ngắn ngủi. 

27;- Và những ai không có niềm tin lên tiếng: “Tại sao không có 
một Dấu lạ nào từ Rabb củã Y được ban xuống cho Y? Hãy bảo họ 
(hỡi Muhammad!): “Chắc chắn AÍlah đánh lạc hướng kẻ nào Ngai 
muốn và hướng dẫn về với Ngài người nào biet hối cải: 

28-; Những ai có đức tin và thỏa lòng với sự tưởng nhớ Allah và 
chắc chắn chỉ với sự tưởng nhớ Allah mà họ được thỏa lòng; 
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Surah 13. Ar-ra’d Juzu 13 

29, - Những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ được hạnh phúc và 
sẽ có một nơi trở về tốt đẹp. 

30, - Đúng như thê, TA đã cử Ngươi (Muhammad) đến với một cộng 
đông mà trước nó đã có những cộng đồng khác lui vào dĩ vãng, mục 
đích đê Ngươi đọc nhắc họ những điều mà TA đã mặc khải cho 
Ngươi bởi vì họ phủ nhận Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng. Hãy bảo 
họ: “Ngài (Allah) là Rabb của Ta; không có Thượng Đe nào khác 
duy chỉ có Ngài. Ta phó thác cho Ngài và Ta quay về hối cải với 
Ngài.” 

31, Và giả sử có một quyển Qur'ãn có thể dời được núi, hoặc có thể 
chẻ đât ra làm hai hoặc có thể làm cho người chết nói được (thì các 
ngươi vẫn không tin.) Không, mọi công viẹc (hay mệnh lệnh) đều là 
của Allah cả. Há những ai có đức tin không biết rằng, nếu Allah 
™ thì Ngài đã thừa khả năng hướng dẫn toàn thể nhân loại theo 
Chính đạo hay sao? Nhưng những kẻ không có niềm tin không 
ngừng gặp tai họa về những điều mà họ đã từng làm hoặc tai họa se 
giáng xuống gần nhà của họ nằm chờ cho đến khi lời hứa của Allah 
thê hiện. Chắc chắn, Allah không hề thât hứa trong Lời hứa của 
Ngài. 

32 - Và chắc chắn những Sứ giả trước Ngươi (Muhammad) đã từng 
bị chê gieu nhưng TA tạm tha cho những kẻ không tin, rồi cuối cùng 
TA đã băt phạt chúng. Do đó, (nhìn xem) sự trừng phạt của TA 
khủng khiếp dường nào! 

33. - Thê thì ai là Dâng Hằng ngự trên từng linh hồn về những điều 
mà họ đã làm ra? Nhưng họ đã qui cho Alìấh có những kẻ 'hợp tác'. 
Hãy bảo họ: “Hãy cho biết tên của chúng (nếu các người nói thật). 
Há các người muốn chỉ bảo Ngài (Allah) về những điều mà Ngài 
không biêt trên trái đât hay sao? hoặc phải chăng đó chỉ là một lối 
pho trượng lời nói (của các người?)” Không, kế hoạch của những kẻ 
không tin tưởng tỏ vẻ hâp dẫn đối với họ, nhưng họ bị cản trở xa 
khỏi Chính đạo. Và ai mà Allah đánh lạc hướng thì sẽ không có 
người dẫn đường cho y. 

34, - Họ sẽ bị phạt ở đời này nhưng chắc chắn sự trừng phạt ở Đời 
sau sẽ khắc nghiệt hơn. Và họ sẽ không có ai che chở đe thoát khỏi 
(sự trừng phạt của) Allah. 
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Surah 13. Ar-ra’d Juzu 13 

35, - Hình ảnh về Thiên đàng đã được hứa ban cho những người sỢ 
Allah giông như (Ngôi vườn) bên dưới có các dòng sông chảy; trái 
cây và bóng mát cửa nó sẽ vĩnh cửu. Đó là kết cuộc của những ai sợ 
Allah; ngược lại, kêt cuộc của những kẻ không có niềm tin thì lẩ 
Lửa (của Hỏa ngục). 

36, - Và những ai được TA ban cho Kinh Sách (Qur'ãn) vui mừng về 
những điêu đã được mặc khải cho Ngươi (Muhammad) nhưng trong 
các giáo phái có kẻ phủ nhận một phần của Nó. Hãy bảo họ: “Ta 
(Muhammad) nhận lệnh chỉ được thờ phụng riêng Allah thôi và 
không được phép tổ hợp những kẻ 'hợp tác' cùng với Ngài. Ngài là 
Đâng Ta cầu nguyện và là Đấng Ta sẽ trở về gặp lại.” 

37, - Và đúng như thê, TA ban Nó (Qur'ãn) xuống cho Ngươi như 
một Bộ luật xét xử bằng tiêng A-rập. Và nếu Ngươi làm theo những 
điều mong muốn của họ sau khi Ngươi đã tiếp thu mọi hiểu biết thi 
Ngươj sẽ không có một người bảo hộ hoặc một người che chở nào 
có thể giúp Ngươi thoát khoi (hình phạt của) Aliah. 

38, - Và chắc chắn TA đã cử các Sứ giả đến trước Ngươi và TA đã 
làm cho họ có vợ và con. Và không một Sứ giả nào được phép mang 
đến một câu nào nếu không có sự chấp thuận của Allah. Mỗi thời ky 
đều có một Kinh sách (hay Chỉ dụ). 

39, - Allah xóa đi hoặc giữ lại điều nào Ngài muôn trong Kinh Sách 
(của Ngài). Và Ngài giữ Quyển Kinh Mẹ (Al-Lauh Al-Mahfãz) với 
Ngài. 

40, - Và nếu TA cho Ngươi thấy một phần của những điều mà TA đã 
hứa với họ (trong thời gian Ngươi còn sống) hoặc TA bắt hồn của 
Ngươi đi (trước khi chúng được thể hiện) thì nhiệm vụ của Ngươi chỉ 
là truyền đạt (Thông điệp) và nhiệm vụ của TA ià xét xử. 

4Ị - Há họ không thấy rằng TA đang thu hẹp dần dần lãnh thổ của 
nó (xứ A-rập) từ vùng ngoại biên hay sao? Và khi Allah đã xét xử 
thì không ai có thể thu hồi phán quyet của Ngài đặng. Và Ngài Rất 
nhanh trong việc thanh toán! 

42.- Và chắc chắn, trước họ cũng đã có những kẻ mưu đồ, nhưng tất 
cả các kế hoạch đều do Allah sắp đặt (bởi vì) Ngài biết hết điều mà 
từng linh hôn đã làm ra. Và những kẻ không có đức tin sẽ sớm biết 
kêt cuộc tốt đẹp sẽ thuộc về ai. 
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Sũrah 14. Ibrãlnm Juzu 13 

43.- Và những kẻ không có niềm tin bảo: “Ngươi (Muhammad) 
không phải là một Sứ giả (Rasũl).” Hãy bảo họ: “Allah đủ làm 
chứng giữa Ta với các người và những ai có hiểu biết về Kinh sách. 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Alif. Lãm Rã. (Đâỵ là) một Kinh sách mà TA (Allah) ban cho 
Ngươi (Muhammad) để Ngươi dùng nó đưa nhân loại từ tăm tối ra 
ánh sáng với sự chấp thuận của Rabb (Allah) của họ, hầu đi đến con 
đường của Đâng Toàn Năng, Đâng Rất đáng Ca-ngỢi. 

2-- Allah là Đấng mà mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất 
đêu thuộc về Ngài. Và những kẻ không có niềm tin (nơi Ngài) sẽ rất 
thống khổ về một sự trừng phạt khủng khiếp (đang chờ họ): 

3.- Những ai yêu đời sống trần tục này hơn Đời sau và cản trở người 
khác không cho theo con đường của Allah và còn tìm cách bẻ cong 
nó. Họ là những người lầm lạc râ't xa. 

Và không một Sứ giả nào đã được TA phái đến mà lại không nói 
thứ tiêng của người dân của y, mục đích để y trình bày rõ (Thông 
điệp của Allah) cho họ. Sau đó, Allah đánh lạc hướng kẻ nào Ngài 
muôn và hướng dẫn người nào Ngài muôn, bởi vì Ngài là Đang 
Toàn Năng, Đấng Rất mực Sáng suot. 

5,- Và chắc chắn TA đã cử Mũsa (Môi-se) mang theo những Dâu-lạ 
của TA đên (làm theo Lệnh Phán:) “ Hãy đưa người dân của Ngươi 
từ tăm tối ra ánh sáng và nhắc nhở họ về những ngày2 của Allah. 
Chắc chắn trong sự việc đó là những Dấu-hiệu cho mỗi người kiên 
nhẫn và biết ơn. 

, Abraham trong Kinh Thánh Bible tức phụ thân của Nabi IsmaTI và Nabi Ishãq. 

Ayyýn! Allaf? = Nhữns ngày của Allah tiêu biểu cho những ngày mà Allah đã ban 
các ân huệ của Ngài cho người dân Israel. 
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Sũrah 14. Ibrãhĩm Juzu 13 

6 'Và (hãy nhớ) khi Mũsa bảo người dân của người: “Hãy nhớ Ân 
huẹ ma Allah đã ban cho các người khi Ngài cứu các người thoát 
khỏi đong bọn của Fir'aun (Phê-rô); chúng hành hạ các người bằng 
hình phạt tai ác, chúng giêt con trai của các người và chỉ tha mạng 
phụ nữ của các người; và trong sự việc đó, là một sự thử thách ghe 
gớm từ Rabb của các người.” 

7 " Và (hãy nhớ) khi Rabb (Allah) của các người đã công bố) “Nếu 
các người biêt ơn, TA sẽ ban thêm (Ân huệ của TA) cho các người; 
nhưng nếu các người phụ ơn thì chắc chắn hình phạt của TA (đôi vớỉ 
kẻ bội ơn) sẽ rất khủng khiếp.” 

8- ~ Vạ Mũsa bảo: “Nếu các người phụ ơn, các ngươi và toàn thể 
nhân loại trên trái đât, thì (các ngươi nên biết rằng) chắc chắn Allah 
Tự Đay-đu, Rât Đáng Ca tụng (không cần đến ơn nghĩa của các 
ngươi). 

9- ' (Hỡi ngươi dân!) Các người đã nghe câu chuyện của những người 
(đã qua đời) trước các người hay chưa? Đám dan của Nũh, của ’Ăd 
và của Thamũd và của những người (đến) sau họ? Không ải biết ro 
họ hơn Allabi. Những Sứ giả của họ mang theo những bằng chứng rõ 

'V1 đã đên gặp họ, nhưng họ đưa tay vào miệng (ra vẽ cam tức) và 
nói: Chúng tôi không tin tưởng nơi Thông điệp mà quí vị được cử 
mang đên. Và chúng tôi rât đỗi ngờ vực về điều mà quí vi mời 
chúng tôi chấp nhận.” 

l?i Những vị Sứ giả của họ bảo: “Phải chăng các người ngờ vực về 
Allah, Đấng đã sáng tạo các tầnẹ ười và ưái đất? Ngài kêu gọi các 
ngươi (tin tương) đê Ngài có thê tha thứ tội lỗi của các người cho 
các người và gia hạn cho các người sống đến một thời kỳ an định.” 
Họ đáp: “Quí vị chỉ là những người phàm như chúng tôi. Quí vị có ý 
đinh làm cho chúng tôi bỏ những vị mà cha mẹ cua chúng tôi đa 
từng thờ phụng. Thế hãy trưng cho chúng tôi thấy một vai bằng 
chứng về thâm quyền rõ-rệt (của quí vị).” 
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Sũrah 14. Ibrahĩm Juzu 13 

11. - Những vị Sứ giả của họ bảo: “Quả thật, chúng tôi chỉ là những 
người phàm như các ông, nhưng Alìah ban Ân huệ cho người nào 
Ngài muốn trong số bề-tôi của Ngài. Và chúng tôi chỉ có thể trưng 
bày cho các ông một thẩm quyền (dấu-hiệu) khi nào Allah chấp 
thuận. Và những người có đức tin nên phó thác cho Allah. 

12. - “Và tại sao chúng tôi lại không tin cậy mà phó thác cho Allah 
bởi vì chăc chắn Ngài đã chỉ dẫn các đường lối của chúng tôi cho 
chúng tôi và chắc chắn chúng tôi sẽ kiên nhẫn chịu đựng sự hành hạ 
mà các ông đã đối xử với chúng tôi. Và những người tin cậy nên phó 
thác cho Allati.” 

13. - Và những kẻ không có niềm tin nói với những Sứ giả của họ: 
“Chắc chắn chúng tôi sẽ phải đuổi quí vị ra khỏi xứ hoặc quí vị phải 
trở Ịại với tín ngưỡng của chúng tôi.” Bởi thế, Rabb của Họ đã mặc 
khải cho Họ: “Chắc chắn TA (Allah) sẽ tiêu diệt những kẻ làm điều 
sai quấy. 

14, - “Và chắc chắn TA sẽ định cư các người trên trái đất sau chúng. 
Đó là (phần thưởng) dành cho ai là người sợ việc đứng trước mặt TA 
(vào Ngày Phán xử Cuôi cùng) và sợ lời hăm dọa (trừng phạt) của 
TA.” 

15, - Và chúng' cầu xin cho được thành công nhưng mỗi tên bạo 
ngược đều bị xử thất bại. 

16. - Trước mặt y sẽ là Hỏa Ngục và y sẽ bị bắt uống một loại nước 
sôi hôi thúi, 

17, - Y sẽ uống nó từng ngụm nhưng khó nuốt xuống cổ họng. Và cái 
chét bao vây y tứ phía, nhưng y sẽ không chết ngay. Và trước mặt y 
sẽ là một sự trừng phạt khắc nghiệt. 

18, - Hình ảnh của những kẻ phủ nhận Đức Rabb (Allah) của họ (như 
sau): việc làm của họ là các đống ừo tàn mà gió sẽ thổi bay đi dữ 
dội vào một ngày bão tô, họ sẽ không thể định đoạt được gì về 
những vật mà họ đã thu hoạch. Việc lạc đạo sẽ xa tít như the. 

Chúng, ngôi thứ ba sô” nhiều ở đây tiêu biểu cho những kẻ làm điều sai quây được 

nhăc qua ở câu 13 trên. Theo một số học giả, thì chúng (họ ) ở đây tiêu biểu cho các 

Sứ giả của Allah. Nêu thế, câu này có thể hiểu như sau: “Các Sứ giả của Allah cầu 
xin cho được thắng lợi và từng tên bạo ngược sẽ thất bại.” 
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Surah 14. Ibnihim Juzu 13 

19. - Há Ngươi không nhận thây vì Chân-lý mà Allah đã tạo hóa các 
tâng ười và ưái đất hay sao? Nếu muôn, Ngài sẽ tiêu diệt các người 
và làm ra một tạo hóa mới (để thay thế các người). 

20. - Và đôi với Allah, việc làm đó chẳng có gì to tát (khó khăn). 

21. - Và tât cả sẽ đến trình diện Allah. Rồi những người cô thế sẽ nói 
với những vị lãnh tụ ngạo ngược như sau: “Quả thạt, chúng tôi là đệ 
tử của quí ngài, há quí ngài giúp chúng tôi thoát khỏi sự trừng phạt 
của Allah được tí nào hay chăng?” Chúng sẽ đáp: “Giá Allah đã 
hướng dẫn chúng tôi thì chúng tôi đã hương dẫn quí ông lại rồi. Giờ 
đây dẫu chúng ta có than van kêu gào hay ráng chịu đi nữa thì điều 
đó cũng băng thừa. Bởi vì chúng ta không còn lối thoát nào khác.” 

22. - Và khi công việc (xét xử) đã được quyết định, Shaytãn sẽ nói: 
“Quả thật, Allah đã giữ đúng Lời hứa với các người và ta cũng đã 
hứa nhưng thất hứa với các người. Và ta chẳng có quyền gì đốỉ với 
các người ngoại trừ việc kêu gọi để dắt các người (đi lạc), rồi các 
người đậ nghe theo^ ta. Bởi thế, chớ nên trách ta mà hãy tự trách 
mình. Giờ đâ y ta chẳng cứu được các người và các người cung chẳng 
cứu được ta. Quả thật, ta phủ nhận việc các người đã cho ta là một 
kẻ 'hợp tác' với Allah trước đây. Quả thật, những kẻ sai phạm sẽ bị 
trừng phạt đau đớn.” 

23. - Còn những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ được đưa vào 
các Ngôi vườn (Thiên đàng) bên dưới có các dòng sông chảy để vào 
ở trong đó đời đời theo sự châp nhận của Rabb của họ. Lời chào đón 
họ trong đó sẽ là 'Salãm' (Bằng an!). 

24. - Há Ngươi (Muhammad) đã không thấy việc Allah đưa ra một 
hình ảnh vê một Lời nói tốt1 hay sao? Nó như một loại cây tốt. Rễ 
của nó mọc vững chắc và cành của nó vươn cao lên trời, 

Kalimah tayyib tức Lã ilãha ill Allah, Muhammad ur-Rasũl ull-Allah (không có 
Thượng Đế nào duy chỉ Allah là Thượng Đế, Muhammad là Sứ giả của Allah hay 
Thiên sứ) 
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Surah 14. Ibrãhĩm Juzu 13 

25. - Nó cho ra trái vào bất cứ mùa nào theo Phép của Rabb của nó. 
Allah đưa ra thí dụ so sánh cho nhân loại để may ra họ ghi nhớ. 

26. - Còn hình ảnh về một Lời nói xâu thì như là một loại cây xâu, rễ 
của nó nhô lên khỏi mặt đât và không đứng vững. 

27. - Allah với Lời nói vững chắc của Ngài sẽ củng cố vững chắc 
những ai tin tưởng trên trần thế này và ở Đời Sau. Và Allah sẽ bỏ 
mặc những kẻ làm điều sai quấy đi lạc bởi vì Allah làm bất cứ điều 
gì Ngài muôn. 

28. - Há Ngươi không thây những kẻ đã đổi Ân huệ của Allah lấy sự 
không tin và đưa người dân của chúng đi vào Ngôi nhà tiêu diệt ư? 

29. - Hỏa Ngục, mà chúng sẽ bị nướng trong đó, (và là) một nơi nghỉ 
rất xâu. 

30. - Và chúng dựng những đôi thủ ngang vai với Allah hầu mong dắt 
thiên hạ đi lạc khỏi Con đường của Ngài. Hãy bảo chúng: “Hãy 
hưởng thụ di. Rôi chắc chắn trạm đến cuối cùng của các người là 
Hỏa ngục.” 

31. - (Hỡi Muhammad!) hãy bảo các bề-tôi của TA, những ai có đức 
tin, răng họ phải chu đáo dâng lễ nguyện (Salãh) và chi dùng một 
cách kín đáo hay công khai (để làm việc thiện) phần bổng lộc mà 
TA đã ban cấp trước khi xảy ra Ngày sẽ không có sự đổi chác cũng 
sẽ không có tình bạn hữu (giúp đỡ) nao trong đo. 

32. - Allah là. Đâng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất và cho mưa từ 
trên trời xuông mà Ngài dùng để làm mọc ra cây trái làm thực phẩm 
cho các người và Ngài đã chê ngự tàu bè cho các người để các 
người có thể giương buồm vượt trùng dương theo sự chỉ huy của 
Ngài; và Ngài cũng đã chế ngự sông ngòi cho các người (sử dụng). 

33. - Và Ngài đã chê ngự mặt trời và mặt trăng, (làm cho) cả hai di 
chuyên (theo qũy đạo của chúng) và Ngài đã chế ngự ban ngày và 
ban đêm cho cac người; 
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Sũrah 14. Ibrăhim Juzu 13 

34. - Và Ngài đã ban cho các người tất cả những gì mà các người 
yêu câu. Và nêu đếm các An huệ của Allah, thì các người không 
đếm xiết. Chắc chắn con người là một kẻ làm điều sai quây, bội ơn. 

35. - Và (hãy nhớ) khi Ibrãhĩm cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! 
Xin Ngài làm cho thành phô (Makkah) này thanh bình và yên ổn và giữ 
bê tôi và con cháu của bề tôi xa khỏi việc thờ cúng các thần tượng; 

36. - “Lạy Rabb của bề tôi! Chắc chắn chúng (những thần tượng) đã 
dăt nhiêu người đi lạc. Bởi thế, ai tuân theo bề tôi thì sẽ là người 
của bề tôi và ai bầt tuân thì Ngài vẫn là Đâng Hằng Tha thứ, Rất 
mực Khoan dung. 

37. - “Lạy Rabb chúng tôi! Bề tôi đã định cư con cháu' của bề tôi nơi 
thụng lũng (Makkah) khônạ có đất đai trồn^ trọt, gần Ngôi Đền 
thiêng của Ngài (Ka’bah) đe cho chúng có thô, thưa Rabb chúng tôi, 
dâng lê nguyện (Salãh). Bởi thê, xin Ngài làm cho tấm lòng của một 
sô nhân loại đoái thương mà nuôi chúng với hoa quả (của họ) để 
chúng có thể tạ ân Ngài. 

38. - “Lạy Rabb chúng tôi! Chắc chắn Ngài biết rõ điều chúng tôi 
giâu giếm và điêu chúng tôi bộc lộ. Bởi vì không một điều (vật) gì 
dưới đất và trên trời có thể giấu giếm khỏi Allah đặng. 

39. - “Mọi lời ca tụng và tri ân đều dâng lên Allah, Đấng đã ban cho 
bề tôi, dù tuổi đã già, (hai đứa con) Ismấĩl và Ishăq. Chắc chắn 
Rabb của bè tôi là Đấng Hằng Nghe lời cầu nguyện (của các bề tôi 
của Ngài). 

40. - “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài làm cho bề tôi thành một người 
giữ vững lê nguyện (Salãh) và từ con cháu của bề tôi nữa. Lạy Rabb 
chúng tôi, xin Ngài châp nhận lời cầu nguyện của bề tôi. 

41. - “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài tha thứ cho bề tôi và cha mẹ 
của bê tôi và những người có đức tin vào Ngày mà việc xét xử sẽ 
được thiết lập.” 

42. - Và chớ nghĩ rằng Allah làm ngơ về các điều mà những kẻ sai 
quây đã làm. Ngài chỉ triển hạn cho họ sống đến Ngày mà cặp mắt 
của họ sẽ nhìn trân tráo, 

Nabi Ibrãhim đã đưa người vợ Hajar và đứa con Isma’H đến định cư tại thung lũng 

Makkah. (Xem tiểu sử của Nabi Muhammad của Ibn Ishãq và Ibn Hishãm) 

Nabi Ibrãhĩm có đứa con trai đầu Ismã’11 (Ishmael) với người vợ kế Hajar khi 

Người được 86 tuổi. Đến 100 tuổi thì Người có thêm đứa con trai thứ Ishãq (Isaac) 
với người vợ chính Sãrah. (Xem Cựu ước, Sáng thế ký 17:24-25) 
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Sũrah 14. Ibrahĩm Juzu 13 

43. - Kinh hãi chạy đến trước, ngẩng cổ và ngóc đầu nhìn đăm đăm, 
cặp mắt không quay về nhìn mình, và tấm lòng trống trải. 

44. - Do đó, (hỡi Muhammad!) hãy báo trước cho nhân loại biết về 
một Ngày mà họ sẽ chịu hình phạt. Lúc đó, những kẻ làm điều sai 
quấy sẽ (lạy lục Allah) thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài tạm 
hoãn cho chúng tôi đến một thời kỳ gần kề, chúng tôi sẽ đáp lại lời 
gọi của Ngài và sẽ tuân theo các Sứ giả (của Ngài)!” “Sao! Há các 
người đã từng thê thốt trước đây rằng các người sẽ không suy tàn 
(chết) hay sao? 

45. - “Và các người đã tá túc trong nhà của những kẻ đã từng làm hại 
bản thân mình và các người đã thấy TA đã đối xử với chúng như thế 
nào; và TA đưa ra những thí dụ để cho các người (suy ngẫm).” 

46. - Và chắc chắn họ đã âm mưu đặt kế hoạch nhưng kế hoạch của 
họ nằm nơi Allah dẫu rằng kế hoạch dữ dội đến mức có thể lay 
chuyển núi non. 

47. - Bởi thê, chớ nghĩ rằng Allah sẽ thất hứa với các Sứ giả của 
Ngài. Chăc chắn Allah là Đấng Toàn Năng, nắm việc trừng phạt. 

48. - (Hãy cảnh cáo họ về) một Ngày mà trái đất này sẽ biến thành 
một trái đât khác và các tầng trời cũng thế, và (nhân loại) sẽ đến 
trình diện Allah, Dâng Duy Nhất, Đấng Ngự trị. 

49. - Vào Ngày đó, Ngươi sẽ thấy những kẻ tội lỗi sẽ bị trói xích với 
nhau. 

50. - Áo quần của chúng sẽ bằng hắc ín và mặt của chúng sẽ bị bao 
phủ bằng một lớp lửa. 

51. - (Làm thế) để Allah tưởng thưởng (hoặc trừng phạt) mỗi linh hồn 
vê những điều mà họ đã thu hoạch. Chắc chắn, Allah Rất nhanh 
trong việc thanh toán (xét xử). 

52. - (Qur’ãn) này là Thông điệp được ban cho nhân loại dùng để 
nhăc nhở và để biết rằng quả thật Ngài (Allah) là Thượng Đế Duy 
Nhât và để cho những người hiểu biết lưu ý cảnh giác. 
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Sũrah 15. Al-Hijr Juzu 14 

ắ AL-HUR 
(Vùng Núi Hijr) 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

I- Alif. Lãm. Rã. Đây là những Câu của một Kinh sách và (đây là) 
quyển Qur’ãn minh bạch. 

2. - Lắm lúc những kẻ không tin tưởng mong ước phải chi họ ưở 
thành người Muslim. 

3. - Ngươi (Muhammad) hãy để mặc họ ăn uống và hưởng thụ. Và hãy 
để cho niềm hy vọng (hão huyền) đánh lừa họ; roi đây họ se sớm biết. 

4. - Và không bao giờ TA tiêu diệt một thị ưấn mà lại không (báo 
trước) Sắc chi qui định. 

5. - Không một cộng đồng nào có thể ra đi sớm hơn hạn định của nó 
và cũng không được ở lại trễ. 

6. - Và họ lên tiếng bảo: “Này hỡi người nhận Thông điệp, chắc chắn 
ngươi là một thằng điên; 

7. - “Tại sao ngươi không đưa những Thiên thần xuống gặp bọn ta, 
nếu ngươi là một người noi thật?” 

8. - TA (Allah) phái các Thiên Thần xuống chỉ với lý do chính đáng. 
Và lúc đó chúng sẽ không còn được triển hạn nữa. 

9. - Quả thật, TA đã ban Thông điệp nhắc nhở (Qur'ãn) xuống và 
chính TA sẽ bảo quản Nó. 

10. - Và quả thật, trước Ngươi TA đã cử các Sứ giả đến cho những 
giáo phái của thời xưa. 

II- Và không một Sứ giả nào được cử đến với họ mà lại không bị chế giễu. 

12. - Nhưng TA làm cho nó len lỏi vào tấm lòng của những kẻ tội lỗi 
đúng như thế. 

13. - Họ không tin nơi nó (Qur’ãn) và lề lối của những kẻ đã qua 
(đời) trước họ cũng thế. 

14. - Và dù cho TA có md cho họ một cánh cửa của bầu trời để họ 
tiếp tục lên đó suốt ngày, 

15. - Thì họ vẫn lên tiếng bảo: “Bọn ta bị quáng mắt. Không, bọn ta 
là đám người bị tà thuật mê hoặc.” 
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Surah 15. Al-Hijr Juzu 14 

16. - Và chắc chắn TA đã làm ra các chùm sao trên trời để tô điểm 
nó xinh đẹp cho những người ngắm nhìn; 

17. - Và TA bảo vệ nó khỏi bị từng tên Shaytãn đáng bị tông cổ (len 
lỏi đột nhập). 

18. - Nếu có tên nào lén nghe trộm (tin tức) thì sẽ bị một chùm lửa 
đỏ rực rượt đánh. 

19. - Và TA đã trải rộng mặt đất (như một tấm thảm) mà TA đặt lên đó những 
quả núi vững chắc và cho mọc đủ loại cây trái theo cân lượng quân bình. 

20. - Và nơi đó, TA đã làm ra phương tiện sinh sông cho các người và 
cho cả ai (sinh vật) mà các người không có nhiệm vụ cung dưỡng; 

21. - Và không một vật gì mà kho tài nguyên lại không nằm nơi TA 
nhưng TA chỉ ban nó (thiên lộc) xuống theo định-lượng rõ rệt. 

22. - Và TA gởi những luồng gió gieo tinh và cho mưa từ trên trời 
xuống. Rồi TA ban nó cho các người dùng để uống nhưng các người 
không phải là chủ nhân giữ kho chứa của nó. 

23. - Và quả thật, chính TA làm cho sống và gây cho chết và chính 
TA là Đấng Thừa kế. 

24. - Và chắc chắn, TA biết trong các người ai là những người đã qua 
đời và ai là những người còn sống sót. 

25. - Và quả thật, Rabb (Allah) của Ngươi sẽ cho tập trung họ lại (để 
phán xét). Quả thật, Ngài Thông suốt, Biết (hết mọi vấn đề). 

26. - Và chắc chắn TA đã tạo hóa con người bằng đất sét khô, lấy từ 
loại đất sét nhào nặn được. 

27. - Và Jinn mà TA đã tạo trước đây bằng hơi lửa. 

28. - Và (hãy nhớ lại) khi Rabb (Allah) của Ngươi (Muhammad) đã 
bảo các Thiên thần: “TA sắp tạo một người phàm làm bằng đất sét 
khô, lây từ đất sét nhào nặn được; 

29. - Rồi khi TA uốn nắn Y (Ãdam) thành hình thể và thổi vào Y Rũh 
(Tinh thần) của TA, các ngươi hãy sụp lạy Y. 

30. Do đó, tất cả các Thiên thần đồng quì lạy. 

31. - Ngoại trừ Iblis. Nó từ chối, không chịu nhập chung với những vị 
phủ phục. 
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Surah 15. Al-Hijr Juzu 14 

32. - (Allah) bảo: “Hỡi Iblĩs! Nhà ngươi có chuyện gì, tại sao nhà 
ngươi không chịu nhập chung với những vị phủ phục?” 

33. - (Iblĩs đáp) thưa: “Bề tôi không phải là kẻ quì lạy một người phàm 
mà Ngài đã tạo bằng đất sét khô lấy từ đất sét nhào nặn được.” 

34. - (Allah) phán: “Hãy đi ra khỏi đó (Vườn trời); nhà ngươi là một 
tên đáng bị trục xuất. 

35. - “Và chắc chắn nhà ngươi sẽ bị nguyền rủa cho đến Ngày Phán xử.” 

36. - (Iblĩs) thưa: “Lạy Rabb (Allah) của bề tôi! Xin Ngài triển hạn 
cho bề tôi tận đến Ngày (người chết) sẽ được dựng sống lại.” 

37. - (Allah) phán: “Vậy thì nhà ngươi là một tên được triển hạn; 

38. - “Cho đến Ngày của thời gian qui định.” 

39. - (Iblĩs) thưa: “Lạy Rabb (Allah) của bề tôi! Bởi vì Ngài xua đuổi bề 
tôi nên bề tôi sẽ tô điểm nó (tội lỗi) thành xinh đẹp đối với chúng (nhân 
loại) trên trái đất và bề tôi sẽ làm cho toàn thể bọn chúng lầm lạc. 

40. - “Ngoại trừ ai trong bọn chúng là bề tôi trung trinh của Ngài.” 

41. - (Allah) phán: “Đây là con đường ngay thẳng dẫn đến TA. 

42. - “Quả thật, nhà ngươi không có quỵền đối với các bề tôi của TA 
ngoại trừ ai trong bọn họ là những kẻ lầm lạc tuân theo ngươi. 

43. - “Và quả thật, Hỏa ngục là điểm hẹn cho toàn thể bọn chúng. 

44. - “Nó có bảy cửa đi vào. Đi vào mỗi cửa sẽ là một loại (tội nhân) 
nhất định của bọn chúng. 

45. - “Quả thật, những người sợ Allah sẽ ở trong các Ngôi vườn 
(Thiên đàng) có suối nước trong. 

46. - “(Lời nghinh đón họ sẽ là:) “Quí vị hãy bước vào (Thiên đàng) 
với sự Bằng an Yên ổn” 

47. - “Và TA sẽ tẩy xóa nỗi oán thù khỏi lòng họ; họ sẽ là anh em với 
nhau, năm nghỉ trên những chiếc tràng kỷ, mặt nhìn mặt (vui vầy). 

48. - ‘Trong đó, họ sẽ không còn cảm giác mệt mỏi và không bị mời ra.” 

49. - (Hỡi Muhammad) hãy báo cho bề tôi của TA biết (rằng) TA 
đây là Đâng Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

50. - Nhưng sự Trừng phạt của TA cũng sẽ rất đau đớn. 

51. - Và hãy báo cho họ (mọi người) biết về những vị khách của Ibrãhĩm; 
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Surah 15. Al-Hijr Juzu 14 

52. - Khi vào gặp Người, họ lên tiếng chào: “Bằng an” Người đáp: 
“Chúng tôi sợ quí vị.” 

53. - Họ bảo: “Đừng sự! Chúng tôi mang tin mừng đến cho ông về 
một đứa con trai được ban cho kiến thức.” 

54. - (Ibrãhĩm) đáp: “Phải chăng guí vị mang tin mừng đến cho tôi 
khi tôi đã về già? Vậy tin mừng vế việc gì vậy?” 

55. - Họ bảo: “Chúng tôi mang tin mừng đến cho ông thật đấy. Bởi 
thế, chớ nên tuyệt vọng.” 

56. - (Ibrãhĩm) đáp: “Và ai tuyệt vọng nơi lòng Khoan Dung của 
Rabb của mình nêu không phải là kẻ lầm lạc?” 

57. - (Ibrãhĩm) tiếp: “Vậy quí vị đến gặp tôi có chuyện gì, hỡi các vị 
Sứ (của Allah?)” 

58. - Họ bảo: “Quả thật, chúng tôi được phái cử đến với một đám người tội lỗi; 

59. - “Ngoại trừ gia đình của Lũt mà chúng tôi có nhiệm vụ phải giải cứu tất cả. 

60. - “Không kể người vợ của Người (Lũt) mà chúng tồi đã quyết 
định sẽ nằm trong số người trì trệ đằng sau.” 

61. - Bởi thế, khi những vị Sứ (của Allah) vào gặp gia đình của Lũt, 

62. - Người bảo: “Quả thật quí vị là những người lạ mặt.” 

63. - Họ đáp: “Không, chúng tôi đến gặp ông để giải quyết điều 
(trừng phạt) mà những kẻ không tin hãy còn nghi ngờ. 

64. - “Và chúng tôi mang sự thật (về sự trừng phạt) đến cho ông. Và 
chúng tôi là những người nói thật. 

65. - “Do đó, Ông và gia đình hãy ra đi vào phần cuối của ban đêm và 
đi đăng sau họ và chớ để cho bất cứ ai trong gia đình của ông ngoái 
nhìn lại phía sau và tiếp tục đi đến nơi mà các ong đã được truyên. 

66. - Và TA cho Người biết quyết định đó- rằng sô" người (tội lỗi) còn 
ở lại sau sẽ bị tiêu diệt trọn bọ vào buổi sáng. 

67. - Và người dân trong thành phố vui mừng chạy ùa đến (nhà của Lũt). 

68. - (Lũt) bảo (chúng); “Đây là những vị khách của ta, bởi thế chớ 
làm cho ta mất mặt (với họ); 

69. - “Hãy sợ Allah và chớ hạ nhục ta!” 

70. - (Người dân của Lũt) đáp: “Há chúng tôi đã không cấm ông tiếp 
xúc với mọi người ư?” 
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Sũrah 15. Al-Hijr Juzu 14 

71. - (Lut) bảo: “Đây, các đứa con gái của ta, nếu các người muốn 
hành động (theo ý cua các người.) 

72. - (714 thề) bằng sinh mạnẹ của Ngươi (hỡi Muhammad!) vì 
cuồng dâm mà chúng quanh quan (như the). 

73. - Do đó, tiếng gầm dữ dội (của ưận động đất) đã chụp bắt chúng 
vào lúc rạng đông. 

74. - Tiêp đó, TA lật ngược chúng n£ổn ngang và đổ lên chúng những 
trận mưa đá diêm sinh cứng như đât sét nung. 

75. - Chắc chắn trong biến cố đó, là những Dâu-hiệu cho những ai sáng suốt. 

76. - Và quả thật, chúng (những thị trấn sụp đổ) hãy còn nằm trên 
các con đường qua lại (giữa Makkah và Syria). 

77. - Trong biến cô đó là một Dấu hiệu cho những người có đức-tin. 

78. - Và quả thật, đám người dân của khu rừng Aykah cũng là những 
kẻ làm điều sai-quây. 

79. - Do đó, TA đã trừng phạt chúng. Và chắc chắn hai (thị trân của) 
chúng (còn để lại di tích) trển một xa lộ thây rõ. 

80. - Và chắc chắn người dân của vùng núi Hijr đã phủ nhận những 
vị Sứ đã được cử đến (với họ). 

81. - Và TA đã trình bày cho họ những Dấu-hiệu của TA nhưng họ 
quay mặt cự tuyệt. 

82. - Và họ đã đục núi làm nhà (và cảm thây) an toàn. 

83. - Nhưng tiếng gầm dữ dội đã chụp bắt họ vào buổi sáng. 

84. - Và những công ừình mà họ đã làm ra chẳng giúp họ được gì. 

85- Và 714 đã tạo hóa các tầng trời và trái đất và mọi thứ giữa trời 
đât chỉ vì Chân-Ịý. Và Giờ (Phán-xử) chắc chắn sẽ xảy đến Do đó, 
hãy bỏ qua (lỗi lẫm của họ) một cách lịch sự. 

86. - Quả thật, Rabb của Ngươi là Dâng Tạo Hóa, Dâng Toàn Tri. 

87. - Và TA đã ban cho Ngươi (Muhammad) bảy Câu Kinh nhắc đi 
nhắc lại và Quyển Qur'an vĩ đại. 

88. - Nhưng chớ trô' mắt nhìn những món vật mà TA đã ban cho 
những tầng lớp của họ hưởng thụ, cung chớ buồn rầu giùm cho họ 
mà hãy rủ lòng thương của Ngươi xuống cho những người có đức tin; 

89. - Và hãy bảo họ: “Quả thật Ta đây là một người Báo-trước công-khai.” 

90. - Giông như cái (hình phạt) mà TA đã giáng lên những kẻ chia rẽ: 
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Surah 16. An-Nahl Juzu 14 

91. - Những ai đã chia mảnh quyển Qur'ãn. 

92. - Bởi thế, nhân danh Rabb của Ngươi, TA sẽ hạch hỏi tất cả bọn chúng. 

93. - về công việc mà chúng đã từng làm. 

94. - Do đó, hãy công bố những điều mà Ngươi đã được chỉ thị và 
hãy lánh xa những kẻ tôn thờ đa thần. 

95. - Quả thật, TA đủ giúp Ngươi chông lại những kẻ nhạo báng: 

96. - Những ai dựng một thần linh cùng với Allah; và rồi đây chúng 
sẽ sớm biet. 

97. - Và quả thật, TA biết lòng Ngươi se lại vì những điều chúng đã nói; 

98. - Nhưng hãy tán dương lời ca tụng Rabb của Ngươi và trở thành 
một người phủ phục (Allah). 

99. - Và hãy thờ phụng Rabb của Ngươi cho đến khi điều khẳng định 
sẽ xảy đến cho Ngươi. 

AN-NAHL 

ỊỊỊSgglk^_ (Ong Mật) 

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung 

b- Allah sắp ban hành mệnh lệnh. Bởi thế, các người chớ giục cho 
mau đên. Quang vinh và trong sạch thay Ngài! Ngài Tôi Cao, vượt 
khỏi những điều chúng tổ-hỢp (với Ngài). 

2, - Ngài phái các Thiên thần xuống (trần) theo Mệnh lệnh của Ngài 
mang sự Mặc khải đên cho người nào mà Ngài muôn trong số bầy 
tôi của Ngài (và bảo:) “Hãy cảnh cáo (loài người) rằng không có 
Thượng Đế nào khác cả duy chỉ có TA, bởi thế hãy sợ TA” 

3, - Vì Chân lý, Ngài đã tạo các tầng trời và trái đâ't. Ngài Tối Cao, 
vượt khỏi những điều chúng tổ-hỢp (với Ngài). 

4, - Ngài đã tạo con người từ một giọt tinh dịch nhưng y lại là một 
đối thủ công khai (chống lại Ngài). 

5, - Và gia súc. Ngài đã tạo chúng cho các người (sử dụng). Nơi 
chúng có các vật dụng phủ ấm và nhiều nguồn lợi khác. Chăng hạn 
thịt của chúng các người (dùng để) ăn. 

6, - Và nơi chúng có một vẽ đẹp cho các người khi các người lùa chúng 
vê chuông vào buổi chiều và đánh chúng ra đồng ăn cỏ vào buổi sáng. 
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Sũrah 16. An-Nahl Juzu 14 

7. - Và chúng chuyên chở hàng nặng cho các người đến các thành 
phô (xa xôi), những nơi mà các người phải vất vả lắm mới có thể 
đên nơi đặng. Chắc chắn Rabb của các người là Đấng Rất mực Nhân 
từ, Rất mực Khoan dung. 

8. - Và loài ngựa, loài la và lừa mà (Ngài đã tạo) cho các người để 
cưỡi và trang trí. Và Ngài đã tạo những vật mà các người không 
biết. 

9. - Và Allah có nhiệm vụ chỉ con đường ngay chính (cho mọi người) 
nhưng có những con đường lệch khỏi chính đạo; và nếu muốn, Ngài 
thừa sức hướng dẫn tất cả đi đúng đường. 

10. - Ngài là Đấng đã ban nước mưa từ trên trời xuống. Từ đó các 
người có nước uống, và nhờ đó cây cỏ mọc ra nơi cánh đồng cho gia 
súc ăn. 

11. - Ngài dùng nó để làm mọc ra hoa mầu, và trái ô-liu, và trái chà- 
là, và trái nho, và đủ loại trái cây cho các người dùng. Chắc chắn 
trong sự việc đó là một Dấu-hiệu cho một đám người biết ngẫm 
nghĩ. 

12. - Và Ngài đã chế ngự ban đêm và ban ngày, mặt trời và mặt 
trăng và các ngôi sao cho các người theo Mệnh lệnh của Ngài; chắc 
chăn trong sự việc đó là những Dâu-hiệu cho một đám người thâu- 
hiểu. 

13. - Và những vật trên đât liền mà Ngài đã làm ra dồi-dào cho các 
người (sử dụng) mang nhiều mầu sắc (và phẩm chất) khác biệt. 
Chăc chăn trong sự việc này là một Dâu-hiệu cho một đám người 
ghi nhớ. 

14. - Và Ngài đã chế ngự biển cả mà các người có các món thịt tươi 
đe ăn và các món trang sức để đeo. Và ngươi (hỡi người!) thấy tàu 
bè cày sóng (vượt trùng dương) giúp các người đi tìm thiên lộc của 
Ngài và để cho các người tạ ơn. 
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Sũrah 16. An-Nahl Juzu 14 

15. - Và Ngài đã đặt những quả núi vững chắc lên trên mặt đất (giữ 
nó thăng bằng) sợ rằng nó rung chuyển (chòng chành) với các 
người; và (Ngài đã tạo) sông ngòi và đường sá để các người đi đúng 
hướng. 

16. - Và (Ngài đã tạo) những cảnh giới (để làm dấu). Và nhờ các 
ngôi sao (trên trời) mà họ (nhân loại) định được hướng đi (đúng mục 
tiêu). 

17. - Thế phải chăng Đấng tạo hóa bằng với kẻ không tạo hay sao? 
Thế các người không chịu tỉnh ngộ hay sao? 

18. - Và nếu có đếm các Ân huệ của Allah, thì các người không thể 
đêm xiết. Quả thật, Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

19. - Và Allah biêt điều các người giấu-giếm và tiết lộ. 

20. - Và những kẻ (thần linh) mà họ cầu nguyện ngoài Allah đã 
không tạo hóa được cái gì trong lúc chính chúng lại được tạo ra. 

21. - (Đó là những vật) chêt chứ không sống. Chúng cũng không biết 
khi nào chúng sẽ được dựng sống lại. 

22. - Thượng Đế của các người là một Thượng Đế Duy nhất. Bởi thế, 
những ai không tin tưởng nơi Đời Sau, thì lòng họ ương-ngạnh và 
kiêu-căng. 

23. - Không một chút nghi ngờ nào, chắc chắn Allah biết rõ điều họ 
giâu giếm và bộc lộ. Quả thật, Ngài không yêu thương những kẻ tự 
phụ, kiêu-căng. 

24. - Và khi có lời bảo họ: “Điều mà Rabb của các người đã ban 
xuông (cho Muhammad) là gì vậy?” Họ (mỉa mai) đáp: “Chuyện 
ngụ ngôn của người cổ xưa!” 

25. - (Kết quả) là họ sẽ mang trọn gánh nặng (tội lỗi) của họ vào 
Ngày Phục sinh và luôn cả gánh nặng của những ai vì thiếu hiểu 
biêt mà đã bị họ dắt đi lạc. Thật xấu xa thay gánh nặng họ sẽ phải 
mang. 

26. - Chắc chắn trước họ đã có những kẻ âm mưu (phá hoại Chính 
đạo của Allah) nhưng Allah đến phá vỡ nền móng kiến trúc của 
chúng làm cho mái nhà từ bên trên đổ sụp xuống đè lên chúng và 
hình phạt đến bắt chúng từ những nơi mà chúng không hề nhận ra. 
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Sũrah 16. An-Nahl Juzu 14 

27. - Rồi vào Ngày Phục sinh, Ngài sẽ hạ nhục chúng và bảo: “Đâu 
là những kẻ 'hợp-tác' của TA, những kẻ vì chúng mà các người 
thường tranh chấp (với các tín đồ của TA)?” Những ai được ban cho 
kiên thức sẽ lên tiếng: “Ngày nay những kẻ không có đức tin chắc 
chắn sẽ bị hạ nhục và chịu họa, 

28, - Những ai mà các Thiên thần bắt hồn trong lúc chúng tự làm hại 
bản thân (linh hồn) mình.” Rồi chúng (giả vờ) chịu thần phục, 
(thưa): “Thật tình chúng tôi đã không làm điều gì tội lỗi.” (Thiên 
thân sẽ bảo:) “Vâng, quả thật Allah biết rõ điều các người đã từng 
làm. 

29. - “Thôi, hãy bước vào các cửa ngõ của Hỏa ngục để vào ở trong 
đó. Bởi thế, chỗ ngụ của những kẻ kiêu căng thật là xấu xa.” 

30. - Và có lời bảo những ai sỢ Allah (như sau:) “Điều mà Rabb 
(Allah) của các người đã ban xuống là gì?” Họ đáp: “Điều tốt.” 
Dành cho những ai làm điều lành ở đời này thì sẽ gặp lành. Và nhà 
ở (của họ) ở Đời sau sẽ tốt hơn nữa. Và chắc chắn nhà ỡ của những 
người sợ Allah sẽ tuyệt hảo:! 

31. - Những Ngôi vườn Thiên đàng Vĩnh cửu mà họ sẽ bước vào, với 
các dòng sông chảy bên dưới. Trong đó họ sẽ được tất cả các thứ 
mong ước. Allah sẽ tưởng thưởng những ai ngay chính sợ Allah đúng 
như thế; 

32. - Những ai mà các Thiên thần bắt hồn trong tình trạng tốt sạch, 
(thiên thần) chúc họ: “Mong quí vị được bằng an. Xin mời quí vị 
bước vào Thiên đàng do những điều (tốt) mà quí vị đã từng làm 
(trên thế gian).” 

33. - Phải chăng chúng (những kẻ không tin) chờ các Thiên thần đến 
(bắt hôn) hay chờ Lệnh phán của Rabb (Allah) của Ngươi 
(Muhammad) đến (xử lý) chúng? Những kẻ trước chúng cũng đã xử 
sự đúng như thế. Và Allah đã không làm hại chúng mà chính chúng 
tự làm hại bản thân (linh hồn) mình mà thôi. 

34. - Bởi thế, những điều tội lỗi mà chúng đã từng làm sẽ đến chụp 
bắt chúng và những điều mà chúng đã từng che giễu sẽ vây hãm 
chúng trở lại. 
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Sũrah 16. An-Nahl Juzu 14 

35. - Và những kẻ tôn thờ đa thần lên tiếng: “Nếu Allah muốn, 
chúng tôi lẫn cha mẹ của chúng tôi đâu có tôn thờ bất cứ thứ gì 
ngoài Ngài, và chúng tôi đã không cấm cản bất cứ điều gì ngoài 
điêu mà Ngài đã cấm.” Những kẻ trước chúng cũng đã làm đúng 
như thê. Vậy phải chăng nhiệm vụ của những Sứ giả (của Allah) chỉ 
là công khai truyền đạt (Thông Điệp của Allah)? 

36. - Và chắc chắn TA đã cử một Sứ giả đến cho mỗi cộng đồng (với 
Mệnh lệnh): “Hãy thờ phụng Allah và tránh xa Tà thần. Bởi thế, 
trong họ có kẻ được Allah hướng dẫn và có kẻ không tránh khỏi đi 
lạc. Do đó, hãy đi du lịch trên trái đất để quan sát kết cuộc của 
những kẻ đã phủ nhận sự Thật xẩy ra như thế nào. 

37. - Nêu Ngươi (Muhammad) muôn hướng dẫn họ thì quả thật Allah 
không hướng dẫn ai mà Ngài đánh lạc hướng. Và họ sẽ không được 
ai giúp đỡ. 

38. - Và họ thề nhân danh Allah bằng những lời thề nghiêm trọng 
nhât, răng Allah sẽ không phục sinh ai đã chết. Vâng, (Allah sẽ 
phục sinh y), một lời hứa mà Ngài bắt buộc phải thi hành, nhưng đa 
số nhân-loại không biết. 

39. - (Allah sẽ phục sinh người chết) để Ngài chứng minh cho họ 
thây sự thật vê điều mà họ đã từng bất đồng ý kiến và để cho những 
kẻ không tin tưởng biết chính họ mới là những kẻ nói dôi. 

40. - Quả thật, Lời phán của TA đối với một vật mà TA muôn nó 
thành hình, thì chỉ bảo với nó: “Hãy Thành!” - thì nó sẽ thành hình. 

41. - Và những ai đã vì Allah mà di cư đi tị nạn sau khi bị đốì xử bất 
công, thì chắc chắn sẽ được TA cho định cư tại một nơi tốt đẹp trên 
thê gian và phần thưởng dành cho họ ở Đời sau sẽ lớn hơn nữa nếu 
họ biết (điều đó): 

42. - Những ai kiên nhẫn và phó thác (công việc của họ) cho Rabb 
(Allah) của họ. 
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Sũrah 16. An-Nahl Juzu 14 

43. - Và trước Ngươi (Muhammad), TA chỉ cử những người phàm mà 
TAãã. mặc khải (Kinh sách) đến làm Sứ giả. Nếu các người không 
biêt (điều này), thì hãy hỏi những người giữ Zikr . 

44. - (Các Sứ giả đên) với những bằng chứng rõ rệt và với Kinh sách. 
Và TA cũng đã ban cho Ngươi Zikr (Kinh Qur'ãn) để Ngươi giải 
thích rõ cho mọi người biêt về những điều mà TA đã ban xuống cho 
họ và để họ ngẫm nghĩ. 

45. - Há những kẻ âm mưu điều tội lỗi cảm thấy an-toàn chăng nếu 
Allah sẽ làm cho đât nuôt mất họ đi hoặc hình phạt sẽ đến với họ từ 
đâu đó mà họ không nhận ra? 

46. - Hoặc Ngài sẽ trừng phạt họ trong lúc họ đang di chuyển qua lại 
đến nỗi họ se không tránh khỏi đặng? 

47. - Hoặc Ngài sẽ túm bắt họ bằng cách làm cho họ suy giảm từ từ? 
Nhưng quả thật, Rabb (Allah) của Ngươi Rất mực Nhân từ, Rất mực 
Khoan dung. 

48. - Há họ không quan sát vạn vật mà Allah đã tạo, xem bóng của 
mỗi vật tự động quay sang phải và ừái, và quì lạy Allah trong lúc 
chúng hạ mình khiêm tốn nhữ thế nào ư? 

49. - Và bât cứ sinh vật nào trong các tầng ười và dưới đất và cả 
Thiên thân nữa đều phủ phục Allah và không hề tỏ vẻ kiêu căng. 

50. - Chúng sợ Rabb (Allah) ở bên trên chúng và làm bất cứ điều gì 
mà Ngài phán truyền. 

51. - Và Allah đã phán: “Chớ tôn thờ hai thần linh. Quả thật, Ngài 
(Allah) chỉ là một Thượng Đế Duy nhất. Do đó, hãy sợ TA! (riêng 
TA thôi, hỡi nhân loại!)” 

52. - Và bât cứ cái gì trong các tầng trời và dưới đất đều thuộc về 
Ngài cả; và phục mệnh Ngài trong tôn giáo là điều bắt buộc1 2. Thế 
các người sợ sệt kẻ khác thay vì Allah ư? 

53. - Và bất cứ ân-huệ nào mà các người hưởng thụ đều do Allah ban 
cho cả. Rôi khi các người gặp hoạn nạn, các người kêu cứu với Ngài. 

54. - Rồi, khi Ngài giải cứu các người thoát nạn thì một phần tử trong 
các người lại to hợp những kẻ (hỢp-tác) khác cùng với Rabb của họ. 

1 Zikr (kinh sách Taurah và Injĩl) 

2 Wữ lahud dĩn wãsiba có nghĩa “Và tôn giáo luôn luôn là của Ngài.” 
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55. - (Mục đích) để họ có thể phủ nhận những Ân huệ mà TA đã ban 
cho. Thế, hãy hưởng thụ đi. Rồi đây, các người sẽ sớm biết (hậu quả). 

56, - Và họ trích ra một phần bổng lộc mà TA đã ban cấp để dâng 
cho những kẻ mà họ không biết. Này, nhân danh Allah, chắc chắn 
các người sẽ bị chất vấn về những điều mà các người đã bịa đặt. 

57. - Và họ đặt chuyện (nói) Allah có con gái. Quang vinh và trong 
sạch thay Ngài! Và những điều mà họ mong muốn chỉ là cho họ mà 
thôi. 

58, - Và khi một người trong bọn nhận được tin tức về một đứa bé 
gái (vừa mới chào đời), gương mặt của y sa sầm và nỗi lòng buồn 
rầu vô hạn. 

59. - Y nhục nhã lẫn trốn thiên hạ vì hung tín vừa mới nhận. Y phải 
giữ nó (đứa bé gái) lại trong tủi nhục hay phải chôn sông nó dưới 
đât? Oi xót xa thay điều mà y quyết định! 

60, - Đối với những ai không tin tưởng nơi Đời sau thì như là một 
hình ảnh so sánh1 xấu xa; ngược lại, Allah là một hình ảnh so sánh 
cao quí. Bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Sáng suốt. 

61" Và nếu Allah muốn bắt phạt loài người về tội ác của họ thì 
Ngài sẽ không để cho một sinh vật nào ton tại trên trái đất. Nhưng 
Ngài triển hạn cho họ sống đến một thời kỳ ấn định. Do đó, khi thời 
hạn đã mãn, thì nhât định họ sẽ không thể nấn ná thêm được một 
giờ khắc nào, và cũng không thể ra đi sớm hơn giờ khắc ân định. 

62, - Và họ qui cho Allah điều mà chính họ lại không thích và lưỡi của 
họ thốt ra lời lẽ dôi trá, nói rằng cái gì tốt là của họ. Không một chút 
nghi ngờ nào, chắc chắn Lửa (của Hỏa ngục) là phần dành cho họ và 
chăc chăn họ sẽ là những kẻ đầu tiên chạy nhanh đến đó trước. 

63, - Nhân danh Allah, TA đã cử phái (các Sứ giả) đến với những 
cộng đông trước thời của Ngươi (Muhammad) nhưng Shaytãn tô 
đicm việc làm của họ thành hâp dẫn đôi với họ; do đó, ngày nay nó 
là kẻ đỡ đầu của họ và họ sẽ chịu một sự trừng phạt đau đớn. 

64, - Và TA đã ban Kinh sách (Qur’ãn) xu ông cho Ngươi để Ngươi 
dùng nó mà giải thích cho họ rõ những điều họ bất đồng trong đó; 
và (Kinh Qur'ãn) vừa là một Chỉ-đạo vừa là một Hồng-an cho một 
sô' người có đức tin. 

Mathal là sự so sánh, ơ đây mathal tiêu biểu cho thuộc tính, đặc tính. 
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Sũrah 16. An-Nahl Juzu 14 

65. - Và Allah đã ban nước mưa từ trên trời xuống mà Ngài dùng để 
làm hồi sinh đất đai đã chết khô. Chắc chắn trong sự việc đó là một 
Dấu-hiệu cho một số người biết nghe lời (Allah). 

66. - Và quả thật nơi gia súc cũng có một bài học cho các người. TA 
ban cho các người loại thức uống từ chất nằm trong bụng của chúng, 
giữa phân và máu: sữa tươi tinh khiết và có hương vị làm cho người 
uống thích thú. 

67. - Và (một bài học) từ trái chà-là và trái nho mà các người ép ra 
chât rượu và có được một loại lương thực tốt. Quả thật, trong sự việc 
đó là một Dấu-hiệu cho một đám người thông hiểu. 

68. - Và Rabb (Allah) của Ngươi (Muhammad) đã mặc khải cho ong 
mật răng: “Hãy xây tổ (làm nhà) trên núi, và trên cây và trên những 
vật mà họ (nhân loại) đã dựng lên. 

69. - “Và hãy ăn (hút mật) từ mỗi loại trái cây, rồi hãy đi theo các 
con đường thành-thuộc của Rabb của ngươi”; từ trong bụng của 
chúng tiêt ra một loại chất uống có nhiều mầu sắc khác biẹt; trong 
đó chứa một dược-liệu chữa bệnh cho nhân loại. Chắc chắn, trong sự 
việc đó là một Dẩu-hiệu cho một đám người biết ngẫm-nghĩ. 

70. - Và Allah đã tạo hóa các người rồi bắt hồn các người. Trong các 
người, có một số được trả về song tiếp cho đến hết tuổi già yêu, và 
trở thành lẩm cẩm đến nôi không còn biết gì sau khi đã biết nhiều. 
Quả thật, Allah Toàn Tri, Toàn Lực. 

71. - Và Allah đã ưu đãi một số người này hơn một sô" người khác về 
bổng lộc. Và những ai được ưu đãi không giao bổng lộc của mình 
cho những kẻ (nô lệ) nằm dưới tay quản lý của mình hầu làm cho 
chúng bình đẳng với mình về phương diện này. Phải chăng họ đã 
phủ nhận những ân-huệ của Allah? 

72. - Và Allah đã tạo từ bản thân của các người các người vợ cho các 
người và từ các bà vợ, đã tạo con cái và cháu chắt cho các người và 
cung câp lương thực tốt cho các người. Phải chăng họ tin tưởng nơi 
điều giả dối va phu nhận các ân huẹ của Allah? 
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Sũrah 16. An-Nahl Juzu 14 

73, - Và họ thờ phụng, ngoài Allah, những kẻ không có một chút 
quyên hành và cũng không có khả năng cung cấp cho họ một tí 
lương thực nào từ các tầng trời và dưới đất. 

74, - Bởi thế, chớ đưa ra những hình ảnh so sánh với Allah1. Quả 
thật, Allah biết hết (mọi việc) trong lúc các người không biết. 

75, - Allah đưa ra thí dụ so sánh (về hai người): một người nô-lệ bị 
quản thúc, không có một chút quyền hành nào; và một người được 
TA cung cấp bổng lộc tốt mà y chi dùng kín đáo và công khai (vào 
việc từ thiện). Vậy hai người đó có ngang bằng nhau không? Mọi lời 
ca tụng đêu thuộc về Allah. Không! Đa sô" bọn họ không biết. 

76, - Và Allah đưa ra một thí dụ so sánh (khác) về hai người; một 
trong hai người thì câm, không có một chút quyền nào và là một 
gánh nặng cho người chủ. Bất cứ nơi nào người chủ sai đi, y không 
hê mang vê một điều tôt nào. Y có bằng với một người ra lệnh thi 
hành nền công lý và đi theo con Đường ngay chính hay không? 

77, - Và Allah nắm điều vô hình của các tầng trời và trái đất. Và vân 
đề của Giờ (Phán xử) sẽ xảy ra chỉ như cái nháy mắt hoặc nhanh 
hơn nữa. Quả thật, Allah có quyền quyết định trên tất cả mọi việc. 

78, - Và Allah đã mang các người ra khỏi bụng mẹ (trong lúc) các 
người không biết gì cả và Ngài đã ban cho các người cái 'nghe', và 
cái 'thấy' và 'tấm lòng' để các người có thể tạ ơn (Allah). 

79, - Há họ không thây những con chim bị chế ngự thăng bằng giữa 
không trung hay sao? Không ai giữ chúng thăng bằng được ngoại trừ 
Allah. Chăc chăn trong sự việc đó là những Dâ"u-hiệu cho một đám 
người có đức tin. 

1 Không có gì tương tự Allah và Allah không giống với cái gì. 

275 



1^]ýĩị 

ìỷ^rìýỷ j£~ ỳị. l-i*J==^ 'S**' J |í: 

Jg| ^^ỉè^ỉỷ\$J^cMjỉJắỉĩ Ệ 
IỆỊ ờ^r^i ' ư5j n 

5í,>^==d, L*=r? J^«r ý^j (% M 
,|My ĩ 'L 

I iỉỳjệ=scị^i ấ\ |Ị| 

|ị ịỉ'JẲ==DitL^í^í3ỉj©'ít^^'i-^Ằẳ=^ ^ 

I jj 

y ỉ^^^ỉọ^ịpă.^Ệvdỉ® 18 

Ịl \)'íjkxímỷ']j£r&^j$]GijỌú&'£iij&ị 

I \ỉ,cÁ^L^Ặắ^i^ọ |j§ 

I ®ZiỊ&\}\^\í^te&3\^5ẩ || 

ii^3Pví«ặl||pSÉp§ 
Sm&Sm - 



Surah 16. An-Nahl Juzu 14 

80. - Và Allah đã làm nhà cửa cho các người yên nghỉ và đã dùng da 
thuộc của gia súc làm thành căn lều mà các người cảm thấy nhẹ vào 
ngày di chuyển cũng như vào ngày dừng chân nghỉ tạm; và từ lông 
cứng và lông mịn và lông thường của chúng (các người) có được vật 
trang-trí và vật hưởng-dụng trong một thời gian. 

81. - Và Allah đã dùng những vật mà Ngài đã tạo để che mát cho 
các người và dựng núi làm nơi trú ẩn cho các người và làm ra những 
chiếc áo choàng để bảo vệ các người khỏi bị nóng và làm những 
chiếc áo giáp bảo vệ các người trước sức tấn công (của địch). Bằng 
cách đó Ngài đã hoàn tất Ân huệ của Ngài cho các người để may ra 
các người thần phục Ngài (trong Islãm). 

82, - Nhưng nếu họ quay bỏ di thì nhiệm vụ của Ngươi chỉ là công 
khai truyền đạt (Thông điệp của Allah). 

83. - Họ đều công nhận Ân huệ của Allah, nhưng phủ nhận nó và đa 
số bọn họ là những kẻ phụ ơn. 

84, - Và (hãy nhớ) Ngày mà TA sẽ dựng lên từ mỗi cộng đồng một 
nhân chứng, lúc đó những kẻ không có đức tin sẽ không được phép 
(cáo-lỗi) và cũng không được phép tạ tội sửa mình. 

85. - Và khi những kẻ làm điều sai quấy thấy sự trừng phạt, nó sẽ 
không được giảm nhẹ cho họ và họ cũng sẽ không được nghỉ xã hơi. 

86, - Và khi thấy những 'thần-linh' của họ, những kẻ tôn thờ đa-thần 
sẽ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Đây là những 'thần linh' mà chúng tôi 
thường cầu nguyện ngoài Ngài.” Nhưng chúng sẽ mắng trả lại, bảo: 
“Thật sự các người chỉ là những tên nói dối.” 

87, - Vào Ngày đó họ sẽ công khai thần phục Allah và những kẻ 
(thần-linh) mà họ đã từng bịa đặt sẽ biến đi mất dạng, bỏ họ ở lại 
trong lúng túng. 

1 Sứ giả của Allah hay Thiên Sứ làm nhân chứng 
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88. - Những ai không tin tưởng và cản ữở người khác xa lánh con 
đường của Allah thì sẽ bị TA gia tăng hình phạt chồng chất vì tội đã 
từng gieo rắc điều thối nát. 

89. - Và (hãy nhớ) Ngày mà TA sẽ dựng sống lại từ mỗi cộng đồng 
một nhân chứng của họ đứng ra đối chất với họ và TA sẽ đưa Ngươi 
(Muhammad) ra làm một nhân chứng đối chất với những người 
(Quraish) này. Và TA đã ban cho Ngươi Kinh sách (Qur’ãn) ưình 
bày rõ tất cả mọi điều; và là một Chỉ đạo, một Hồng Ân và Tin 
mừng cho những người Muslim. 

90. - Allah truyền lệnh thi hành nền công-lý và làm điều thiện và bố- 
thí (giúp đỡ) người ruột thịt1 và cấm làm điều ác đức2 và điều tội- 
lỗi3 và áp bức bất công4. Ngài dạy bảo các người để may ra các 
người lưu ý (đến Phúc và Tội). 

91. - Và hãy làm tròn Lời Giao Ước của Allah khi các người đã giao 
ước và chớ vi phạm lời thề sau khi đã thề xác nhận và chắc chắn các 
người đã nhận Allah làm một Bảo-chứng của các người. Quả thật, 
Allah Hằng biết điều các người làm. 

92. - Và chớ xử sự như một phụ nữ tháo tung cuộn chỉ của bà sau khi 
đã được se chặt. Các người dùng lời thề để lừa dôi lẫn nhau sợ rằng 
một cộng đồng này mai hậu sẽ có đông người hơn một cộng đồng 
kia. Quả thật, Allah chỉ dùng nó để thử thách các người. Và vào 
Ngày Phục sinh chắc chắn Ngài sẽ cho các người thấy rõ điều mà 
các người đã từng tranh chấp nhau. 

93. - Và nếu muôn, Allah đã làm cho các người thành một cộng đồng 
duy nhất nhưng Ngài đánh lạc hướng kẻ nào Ngài muôn và hướng 
dẫn người nào Ngài muốn. Và chắc chắn, các người sẽ bị tra hỏi về 
những điều các người đã từng làm. 

1 Người ruột thịt gồm theo thứ tự: trưđc hết là cha mẹ, kế tiếp là con cái, rồi anh chị 
em ruột; chú, bác và cô; cậu dì; và bà con nội ngoại. 

2 Al-Fãhshã’ gồm các việc gian dâm ngoại tình. bâ't hiếu với cha mẹ, thờ đa thần, 

nói dối, làm chứng giả, giết người vô cớ V.V.. 

3 Al-Munkar gồm các điều bị cấm chỉ theo giáo luật của Islăm chẳng hạn như đa 

thần giáo, vô tín, tít cả các điều xấu xa tội lỗi V.V.. 

4 Al-Baghy gồm tất cả các hình thức áp bức người khác. 
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Sũrah 16. An-Nahl Juzu 14 

94. - Và chớ dùng lời thề của các người làm một phương tiện lừa 
phỉnh lẫn nhau sỢ rằng một bàn chân sẽ bị trượt ngã sau khi đã đứng 
vững và các người sẽ nếm điều xấu xa do việc các người đã cản trở 
người khác xa lánh con đường của Allah và các người sẽ nhận một 
sự trừng-phạt to lớn. 

95. - Và chớ bán Lời Giao Ước của Allah với một giá nhỏ nhoi. Quả 
thật, món vật gì với Allah sẽ tốt cho các người hơn nếu các người 
biết (giá trị của nó). 

96. - Món vật gì với các người sẽ cạn kiệt và món vật gì với Allah sẽ 
tồn tại vĩnh viễn. Và chắc chắn TA sẽ ban thưởng cho những ai kiên 
nhẫn phần thưởng (của họ) tùy theo việc tốt nhất mà họ đã làm. 

97. - Ai làm việc thiện, bất luận nam hay nữ, và là một người có đức 
tin thì chắc chắn TA sẽ cho y sống một đời sông lành mạnh tốt đẹp; 
và chắc chắn TA sẽ ban cho họ phần thưởng của họ tùy theo điều tốt 
nhất mà họ đã làm. 

98. - Vậy khi đọc Qur'ãn, Ngươi (hỡi Muhammad!) hãy cầu xin 
Allah che chở tránh xa Shaytãn, đáng bị trục xuâ't. 

99. - Quả thật, nó không có quyền đối với những ai có đức tin và 
phó thác (công việc) cho Rahb (Allah) của họ. 

100. - Nó chỉ có quyền đối với những ai nhận nó làm kẻ bảo hộ và 
những ai tổ hợp thần linh cùng với Ngài (Allah). 

101. - Và khi TA đổi một Câu (của Qur'ãn) thay thế một Câu khác, 
và Allah biết rõ điều Ngài đã ban xuống, thì họ nói Ngươi 
(Muhammad) chỉ là một kẻ bịa đặt. Không, đa sô" bọn họ không biết. 

102. - Hãy bảo họ 'Rủh-al-Qudus' (Thiên Thần Jibrĩl) mang nó (Câu) 
xuống từ Rabb (Allah) của Ngươi bằng sự Thật để củng cố (đức tin 
của) những người tin tưởng và làm một Chỉ đạo cũng như Tin mừng 
cho những người Muslim (thần phục Allah) 
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Surah 16. An-Nahl Juzu 14 

103, - Và chắc chắn TA biết rõ chính họ đã nói: “Quả thật có một 
người phàm đã dạy y (Muhammad).” Rõ ràng ngôn ngữ của kẻ mà 
họ ám chỉ hoàn toàn khác lạ trong lúc đây là tiếng A-rập trong sáng. 

104. - Quả thật, những ai không tin tưởng nơi những dấu hiệu của 
Allah, thì sẽ không được Allah hướng dẫn và sẽ chịu một sự trừng 
phạt đau đớn. 

105, - Chỉ những ai không tin tưởng nơi những dấu hiệu của Allah 
mới bịa đặt điều nói dối và thực sự là những kẻ nói dối. 

106, - Ai phủ nhận Allah sau khi đã tin tưởng - ngoại ưừ ai là người 
bị ép buộc (bỏ đạo) trong lúc tấm lòng của y hãy còn vui sướng với 
đức tin, - còn kẻ nào vỗ ngực tuyên bố không tin tưởng thì sẽ đón 
nhận sự Giận dữ của Allah và sẽ chịu một sự trừng phạt rất lớn. 

107. - Sở dĩ như thế là vì họ yêu đời sông trần tục này hơn Đời sau. 
Và quả thật, Allah không hướng dẫn một đám người không tin 
tưởng. 

108. - Họ là những kẻ mà Allah khóa chặt tấm lòng, thính giác và thị 
giác, cho nên họ là những kẻ khinh suất. 

109. - Không một chút nghi ngờ nào, quả thật họ là những kẻ sẽ thua 
thiệt nhất ở Đời sau. 

110, - Rồi đối với những ai di-cư đi tị nạn sau khi đã bị sách nhiễu 
rồi sau đó chiến đấu anh dũng và kiên nhẫn chịu đựng (mọi thử 
thách) thì quả thật Rabb (Allah) của Ngươi (Muhammad), sau những 
biến cố đó, sẽ thật sự tha thứ, và khoan dung (cho họ). 
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Sũrah 16. An-Nahl Juzu 14 

111. - (Hãy nhớ) Ngày mà mỗi linh hồn sẽ đến khiếu nại cho bản 
thân mình và mỗi linh hồn sẽ được trả lại đầy đủ về điều mà nó đã 
làm và họ sẽ không bị đôi xử bất công. 

112. - Và Allah đưa ra một thí dụ so sánh: có một thị trấn an ninh và 
yên bình (Makka), được tiêjp liệu lương thực dồi dào từ khắp nơi, 
nhưng nó phủ nhận những An huệ của Allah cho nên Allah bắt nó 
nếm mùi tân khổ của sự đói khát và sợ sệt do điều (tội lỗi) mà (dân 
cư của) nó đã từng làm ra. 

113. - Và chắc chắn đã có một Sứ giả xuất thân từ họ đến gặp họ 
(trình bày Thông điệp của Allah) nhưng họ đã cho rằng Người nói 
dối, cho nên hình phạt đến chụp bắt họ trong lúc họ là những kẻ làm 
điều sai quây. 

114. - Do đó hãy dùng những thực phẩm khả-thủ và tốt sạch mà 
Allah đã cung cấp cho các người và hãy biết ơn Allah về những Ân 
huệ của Ngài nếu duy chỉ Ngai là Đấng mà các người thờ phụng. 

115. - Quả thật, Ngài (Allah) chỉ cấm các người (dùng thịt của) xác 
chết, và máu (huyết) và thịt heo và những món vật (cúng) mà tên 
khác với Allah đã được nhắc lên nó; nhưng ai vì nhu cầu bắt buộc 
(mà dùng) chứ không ham muôn cũng không quá độ thì quả thật 
Allah Hằng Tha Thứ, Rất Mực Khoan Dung (đối với họ). 

116. - Và chớ nói về một món vật mà lưỡi của các người có thể nói 
dối: ”món này khả thủ và món này bị nghiêm câm,” bịa đặt điều nói 
dối rồi đổ thừa cho Allah. Chắc chắn, những kẻ bịa đặt điều nói dối 
rồi đổ thừa cho Allah sẽ không bao giờ phát đạt; 

117. - (Đó chỉ là) một sự hưởng thụ tạm bợ nhỏ nhoi nhưng rồi họ sẽ 
chịu một hình phạt đau đớn. 

118. - Và đối với những ai là người Do thái, TA đã cấm họ (dùng) 
những món (thực phẩm) mà TA đã kể cho Ngươi (Muhammad) trước 
đây. TA đã không làm hại chúng mà chúng tự làm hại bản thân 
mình. 
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Sũrah 16. An-Nahl Juzu 14 

119. - Rồi đối với những ai vì ngu dốt đã làm điều tội lỗi rồi sau đó 
hối cải và sửa mình thì quả thật Rabb (Allah) của Ngươi sau những 
điều sai phạm đó sẽ tha thứ, và khoan dung (cho họ). 

120. - Quả thật, Ibrãhĩm là một nhà lãnh đạo có nhiều đức tính tốt, 
hết lòng sùng bái Allah, chỉ tôn thờ Allah, và không là một người 
tôn thờ đa than. 

121. - Người biết ơn (Allah) về những Ân huệ của Ngài. Ngài đã 
chọn Người và hướng dẫn Người theo Chính đạo. 

122. - Và TA đã ban cho Người điều tốt ở đời này. Và ỡ Đời sau, quả 
thật, Người sẽ nằm trong thành phần của người lương-thiện (đạo- 
đức). 

123. - Rồi TA đã mặc khải cho Ngươi (Muhammad) (phán): “Hãy 
theo tín ngưỡng của Ibrãhlm, chỉ tôn thờ Allah và không là một 
người thờ đa thần. 

124. - (Vấn đề) 'Sabbath' (Ngày Thứ Bảy) chỉ được truyền xuống cho 
những ai đã bất đồng ý-kiến về nó. Nhưng Rabb (Allah) của Ngươi 
xét xử họ (người Do thái) vào Ngày Phục sinh về những điều mà họ 
đã từng tranh chấp nhau. 

125. - Hãy gọi mời (tất cả) đến với con đường của Rabb của Ngươi 
(hỡi Muhammad!) một cách khôn ngoan và với lời khuyến khích tốt 
đẹp; và hãy tranh luận với họ bằng phương cách tốt đẹp nhất. Quả 
thật, Rabb của Ngươi biết rõ ai là kẻ đi lạc khỏi con đường của 
Ngài; và ai là người được hướng dẫn. 

126. - Và nếu các ngươi trả miếng thì hãy trả đủa ngang bằng với 
miếng mà các ngươi đã bị đòn nhưng nếu các ngươi kiên nhẫn chịu 
đựng thì chắc chắn đó là điều tốt nhất cho những ai kiên nhẫn. 

127. - Và hãy kiên nhẫn chịu đựng bởi vì Ngươi kiên nhẫn (hỡi 
Muhamrnad!) chỉ vì Allah mà thôi. Và chớ buồn rầu cho họ cũng 
chớ se lòng về những điều chúng đang âm mưu. 

128. - Quả thật, Allah ở cùng với những ai sợ Ngài và với những ai là 
người làm tốt. 

281 



MẫẫÊẾÊịầếMÊỂềầ 

&í-jC£é=i\^_ỳ \ìẶ\'v §jyjẴyziỷ 

ộ l^ẩ=LỈi\iẶ^>^ấỈ\gJ) 

Jfỉ^ị òxJsả<J^S\ j Jd ^\ĩỷ.ầỆ^ấj 

llịij iỊ5fe\Sệ ộ ùg; 

£^\^==s?i\jSỊS^^^iL^\jcẹjố^ấ==j_^^^ 

\ự^y ỏiiX^tẮ^.ỏ[ô 
sS^$ ^ -^3 "^r 

f.\W5 
rW 

■â# 

li 
B 
um; 

* 

i§ 

B' 

TAY 



Sũrah 17. Al-Isrã’ Juzu 15 

AL-ISRÃ’ 
(Dạ Hành) 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1, - Quang vinh và trong sạch thay Ngài, Đấng đã cho đưa người bề 
tôi1 của Ngài đi xa, vào một đêm, từ Thánh đường Al-Harãm (tại 
Makkah) đến Thánh đường Al-Aqsã (tại Jerusalem) mà vòng đai đã 
được TA ban phúc, để TA chỉ cho Người thấy những Dâu hiệu của 
TA. Rõ thật, Ngài là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Thấy. 

2, - Và TA đã ban cho Mũsa (Môi-se) Kinh sách mà TA dùng làm 
một Chỉ đạo cho con cháu của Israel (truyền rằng): “Chớ nhận ai 
khác TA làm Đấng Thọ lãnh.” 

3, - Hỡi con cháu của những người mà TA đã chở cùng với Nũh (Nô- 
ê) (trên chiếc tàu)! Quả thật, Người là một người bề tôi biết ơn. 

4, - Và TA đã quyết định cho con cháu của Israel trong Kinh sách 
rằng chắc chắn các người sẽ hai lần làm nên tội ác trên trái đất và 
các người chắc chắn sẽ hống hách, vô cùng hống hách! 

5, - Bởi thế, khi lời hứa đầu tiên trong hai (lời hứa đó) thể hiện, TA 
dựng các bầy tôi của TA nổi lên chống lại các người, chúng mở ữận 
tấn-công dữ-dội, tràn vào tàn phá nhà cửa của các người2. Và đó là 
một lời hứa đã được hoàn tất. 

6, - Rồi TA làm cho các người thắng chúng trở lại và TA hỗ-trỢ các 
người với tài sản và con cái và làm cho các người đông đảo hơn. 

7, - (Và TA phán:) “Nếu các người làm điều lành, thì bản thân sẽ 
hưởng Lành; và nếu các người làm ác thì sẽ chuốc dữ vào thân.” Bởi 
thế, khi lời hứa lần sau được thể hiện, {TA dựng một đám bầy tôi 
khác đến) bôi nhọ thể-diện của các người và chúng vào tận nơi thờ 
phụng của các người giống như chúng đã đi vào đó lần đầu và chúng 
đã tiêu diệt bất cứ vật gì lọt vào vòng kiểm soát của chúng. 

1 Nabi Muhammad (saw) đã được Thiên thần Jibrĩl (Gabriel) đưa đi từ Makkah đến 

•íerusalem. 

2 Lần thứ nhât, do Nebuchadnezza của đế quốc Babylon tàn phá vào năm 586 BC 

(trước kỷ nguyên Gia-tô). Lần thứ hai, do Hoàng đếTitus của La-mã tàn phá vào 

năm 70 AD (sau kỷ nguyên Gia -tô). 
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Sũrah 17. Al-Isra’ Juzu 15 

8. - Có lẽ Rabb của các người khoan dung các người; nhưng nếu các 
người tái phạm, TA sẽ cho tái diễn (hình phạt tương tự). Và TA sẽ 
dùng Hỏa ngục làm một thứ ngục thất cho những kẻ không có đức 
tin. 

9. - Quả thật, Qur'ãn này hướng dẫn (nhân loại) đến con đường ngay 
chính đúng đắn hơn và mang tin mừng cho những người tin tưởng, 
những ai làm điều thiện, rằng họ sẽ nhận một phần ân thưởng rất 
lớn. 

10. - Và báo cho những ai không tin tưởng nơi Đời sau rằng TA đã 
chuẩn bị sẩn cho chúng một sự trừng phạt đau đớn. 

11. - Và con người cầu nguyện (Allah) cho điều xấu (mau đến) giống 
như y cầu nguyện cho điều tốt (mau đến); bởi vì con người vốn nôn 
nóng, gấp rút. 

12. - Và TA làm cho ban đêm và ban ngày thành hai Dấu-hiệu: TA 
làm mờ tối dấu-hiệu ban đêm và làm sáng tỏ dấu-hiệu ban ngày để 
cho các người có thể đi tìm thiên lộc của Rabb của các người và 
giúp các người biết được con số của niên-kỷ và cách tính toán (thời 
gian). Và mỗi vật, TA giải thích rõ từng chi tiết. 

13. - Và TA cột vào cổ của mỗi người hành động của y; vào Ngày 
Phục sinh TA sẽ mang một quyển sổ (hành động) mở sẩn đến cho y, 

14. - (Với lời phán:) “Hãy đọc quyển sổ của nhà ngươi! Ngày nay 
linh hồn của nhà ngươi đủ thanh toán nhà ngươi.” 

15. - Ai theo Chỉ đạo thì việc theo đó chỉ có lợi cho bản thân mình; 
còn ai lạc đạo thì là bất lợi cho bản thân mình. Và không người 
khuân vác nào vác giùm gánh nặng (tội lỗi) của người khác. Và TA 
không trừng phạt trừ phi TA dựng lên một Sứ giả. 

16. - Khi muôn tiêu diệt một thị trân, TA truyền lệnh cho thị dân 
nào của nó sống sung túc (bảo: hãy thần phục TA và ăn ở đạo đức); 
nhưng chúng ngoan-cố và làm điều thôi nát; vì thế, khi Lời (trừng 
phạt của TA) đã được xác-định đối với nó, thì lúc đó TA sẽ tiêu diệt 
nó hoàn toàn. 

17. - Và có bao nhiêu thế hệ đã bị TA tiêu diệt sau Nũhl Và Rabb 
của Ngươi đủ biết, đủ thây tội lỗi của đám bầy tôi của Ngài. 
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Sũrah 17. Al-Isrã’ Juzu 15 

18. - Ai muôn kiêp phù-sinh (của đời này) TA sẽ giục điều mà TA 
sẵn sàng ban câp đên cho kẻ nào TA muốn. Rồi TA làm sẩn Hỏa 
ngục cho y; trong đó, y sẽ bị nướng, bị hạ nhục và bị bỏ xó. 

19. - Và ai mong muốn Đời sau và tích cực phấn đấu cho nó theo 
tiêu chuẩn qui-định đồng thời là một người có đức tin thì sẽ được 
(Allah) gia ân xứng đáng về nổ lực cua họ; 

20. - Cho từng người - những người này cũng như những người nọ- 
TA đêu ban ân sủng của Rabb của Ngươi. Và ân sủng của Rabb của 
Ngươi không bao giờ bị hạn chế. 

21. - Hãy xem! TA đã ưu đãi người này hơn người nọ (ở đời này) như 
thê nào. Nhưng chắc chắn Đời sau sẽ có nhiều cấp bậc và ưu-đãi to 
lớn hơn. 

22. - (Bởi thê) chớ dựng một thần linh nào khác cùng với Allah sợ 
rằng ngươi (hỡi người!) sẽ ngồi thất sủng (trong Hỏa Ngục) bị khinh 
miệt và bị bỏ quên. 

23. - Và Rabb của Ngươi quyết định rằng các người chỉ thờ phụng 
riêng Ngài, và ăn ở tử tế với cha mẹ. Nêu một trống hai người (cha 
mẹ) hoặc cả hai người (cha mẹ) sống với ngươi đến tuổi gia, chớ nói 
tiêng vô lễ với hai người (cha mẹ), và chớ xua đuổi hai người (cha 
mẹ), mà phải ăn nói với hai người (cha mẹ) lời lẽ tôn kính 

24. - Và hãy nhân từ đôi xử khiêm nhường với cha mẹ và (cầu 
nguyện) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài rủ lòng thương cha 
mẹ của bê tôi giông như hai người đã thương yêu, chăm sóc bề tôi 
lúc hãy còn bé.” 

25. - Rabb của các người biết rõ điều nằm trong tâm hồn của các 
người. Nếu các người ăn ở đạo hạnh thì chắc chắn Ngài sẽ tha thứ 
cho những người hằng quay về ăn năn hối cải (với Ngài). 

26. - Và hãy tặng cho họ hàng ruột thịt phần bắt buộc của y, và người 
thiêu thôn và khách lỡ đường nhưng chớ hoang phí quá mức; 

27. - Quả thật, những kẻ phí phạm là anh em của Shaytãn. Và 
Shaytãn lúc nào cũng bội ơn Rabb của nó. 
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Sũrah 17. Al-Isrã’ Juzu 15 

28. - Và nếu Ngươi từ chổi tặng họ do bởi Ngươi cũng đang hy vọng 
chờ hông ân của Rabb của Ngươi thì hãy ăn nói với họ lời lẽ nhã 
nhặn. 

29. - Và chớ trói chặt bàn tay của ngươi vào cổ (như kẻ hà tiện) cũng 
chớ giăng nó ra quá xa tầm vói (như kẻ hoang phí) sỢ rằng ngươi 
ngồi xuống bị chê bai và nghèo khổ. 

30. - Quả thật, Rabb của Ngươi nới rộng bổng lộc cho người nào 
Ngài muôn và hạn chế nó lại (theo Ý Ngài muốn). Quả thật, Ngài 
Hằng Biết, Hằng Thấy bầy tồi của Ngài. 

31. - Và chớ vì sợ nghèo mà giết con cái của các người. TA cung 
dưỡng chúng và cả các người nữa. Chắc chắn, việc giết chúng (con 
cái) là một trọng tội. 

32. - Và chớ đên gần việc ngoại tình. Chắc chắn, nó là một tội lớn và 
là một con đường tội lỗi. 

33. - Và chớ giết hại một sinh mạng (người) mà Allah đã làm cho 
linh thiêng trừ phi với lý do chính đáng. Và ai bị giết oan (một cách 
bât công), TA sẽ ban thẩm quyền (đòi thế mạng theo luật Qisãs- 
hoặc tha thứ hoặc lây tiền Diyah thế mạng) cho người thừa kế của y, 
nhưng không được vượt quá mức giới hạn trong việc giết chóc1. Bởi 
vì y sẽ được (luật-pháp của Islãm) giúp đỡ. 

34. - Và chớ đên gần tài sản của ưẻ mồ côi trừ phi với điều gì tốt 
nhât (để cải-thiện nó) cho đến khi đứa trẻ trưởng thành. Và hãy làm 
tròn lời giao ước. Chắc chắn, lời giao ước sẽ bị gặn hỏi. 

35. - Và hãy đo cho đủ khi các người đo ra và hãy cân với một bàn 
cân thẳng đứng. Điều đó tốt và công bằng nhất về cuối. 

36. - Và chớ (làm chứng) về điều mà ngươi (hỡi người) không biết 
một tí nào. Chắc chắn cái ‘nghe’, cái ‘thấy’ và ‘tẩm lòng’, tất cả 
những cái (giác quan) đó sẽ bị hạch hỏi về điều đó. 

37. - Và chớ bước đi trên mặt đất với điệu bộ kiêu căng. Chắc chắn 
ngươi sẽ không bao giờ chẻ được trái đất ra làm hai và cũng không 
bao giờ đứng cao bằng núi. 

38. - Tất cả các điều đó đều xâu xa (tội lỗi), rất đáng ghét đôi với 
Rabb của Ngươi. 

1 Người thừa kế chỉ được phép giết kẻ sát nhân chứ không được giết ai khác. 
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Sũrah 17. Al-Isrã’ Juzu 15 

39. - Đó là những điều khôn ngoan mà Rabb của Ngươi đã mặc khải 
cho Ngươi. Và chớ dựng một thần linh nào khác cùng với Allah e 
rằng ngươi (hỡi người!) sẽ bị ném vào Hoả ngục, bị sỉ vả, bỏ xó. 

40. - Thế phải chăng Rabb của các người (hỡi người Quraysh không 
tin!) đã biệt đãi các người với con ưai và nhận Thiên thần làm con 
gái của Ngài hay sao? Quả thật, các người đã nói ra điều xúc phạm 
tày trời. 

41. - Và chắc chắn TA đã giải thích sự việc trong Qur'ãn này bằng 
nhiêu phương cách với mục đích làm cho họ lưu ý đến lời nhắc nhở 
nhưng Nó chỉ làm cho họ căm ghét thêm. 

42. - Hãy bảo họ: “Nêu quả thật có những thần linh khác cùng với 
Ngài (Allah) đúng theo lời họ nói- thì chắc chắn chúng sẽ lặn lội tìm 
đường đến gặp Chủ nhân của chiếc Ngai Vương. 

43. - Quang vinh và trong sạch thay Ngài! Ngài Tối Cao, độc lập 
vượt hẳn mọi điều dối trá tày trời mà họ nói. 

44. - Bảy tầng trời và trái đất và tất cả mọi vật giữa trời đâ't đều tán 
dương Ngài. Không vật nào mà không tán dương Ngài, nhưng các 
người không hiểu lời tán dương của chúng ấy thôi. Quả thật, Ngài 
Hằng Chịu đựng, Hằng Tha thứ. 

45. - Và khi Ngươi đọc Qur'ăn, TA đặt giữa Ngươi và những kẻ 
không tin nơi Đời sau một bức màn vô hình. 

46. - Và TA lấy những tấm phủ bao quả tim (tấm lòng) của chúng lại 
e răng chúng sẽ hiêu Nó (Qur’ãn) và làm cho tai của chúng nặng 
(như điếc); và khi Ngươi chỉ nhắc đến riêng Rabb của Ngươi trong 
Qur'ãn thì chúng quay lưng bỏ đi nơi khác, đầy căm ghét. 

47. - TA biêt rõ lý do gì thúc đẩy chúng nghe khi chúng lắng nghe 
Ngươi (đọc Qur'ãn) và khi chúng họp nhau bàn kín thì những kẻ làm 
điêu sai quấy lên tiếng: “Các anh chỉ nghe theo lời của một kẻ bị 
mê hoặc.” 

48. - Thấy không! Chúng đã so sánh Ngươi như thế nào; nhưng chúng 
đã lạc lầm. Bởi thế, chúng không the tìm ra một con đường (ngay 
chính). 

49. - Chúng nói: “Phải chăng khi chúng tôi đã trở thành xương khô 
và mảnh vụn, chúng tôi sẽ được dựng sống lại thành một tạo hóa 
mới?” 
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50. - Hãy bảo (chúng): “Dẫu cho các người là đá hay sắt, 

51. - “Hoặc bât cứ tạo vật nào mà tâm trí của các người cho là cứng 
nhât, (chúng cũng sẽ được dựng sống lại).” Nhưng chúng sẽ hỏi: “Ai 
sẽ phục sinh chúng tôi trở lại?” Hãy bảo chúng: “Đấng đã sáng tạo 
các người lúc ban đầu.” Chúng sẽ nhìn Ngươi lắc đầu và nói: 
“Chừng nào nó xảy ra?” Hãy bảo: “Có lẽ gần đây; 

52. - “Vào Ngày mà Ngài sẽ gọi các người, rồi các người sẽ đáp lại 
băng lời ca tụng Ngài và các người sẽ tưởng tượng rằng các người 
đã ở lại (trần giãn) chỉ trong chốc lát.” 

53. - Và hãy bảo bầy tôi của TA chỉ nên nói điều nào tốt nhất. Quả 
thật, Shaytãn tìm cách làm cho họ chia rẽ nhau. Bởi vì Shaytãn là kẻ 
thù công khai của loài người. 

54. - Rabb của các người biết rõ các người nhất. Nếu muốn, Ngài sẽ 
khoan dung các người hoặc nếu muốn, Ngài sẽ trừng phạt các người. 
Và TA đã không cử Ngươi (Muhammad) đến làm một người thọ 
lãnh cho họ. 

55. - Và Rabb của các người biết rõ ai ỡ trong các tầng trời và trái 
đât. Và TA đã làm cho một sô" Nabi này trội hơn một số (Nabi) khác 
và TA đã ban (Kinh) Zabủr cho Dãwũd. 

56. - Hãy bảo họ: “Các người hãy cầu nguyện những kẻ mà các 
người đã xác nhận (chúng là thần linh của các người) ngoài Ngài 
(Allah), (các người sẽ thây) chúng sẽ không có khả năng bốc hoạn 
nạn đi khỏi các người, và cũng khong thể chuyển nó sang cho người 
khác đặng.” 

51.- Những kẻ (thần linh) mà chúng cầu nguyện cũng sẽ tìm phương 
cách đên gặp Rabb của họ, (và sẽ thi đua xem) ai trong họ là người 
gân (Rabb) nhất và hy vọng nơi lòng Khoan dung của Ngài và sợ sự 
trừng phạt của Ngài. Quả thật, sự trừng phạt của Rabb (Allah) của 
Ngươi là điều phải đáng sợ. 

58.- Và không một thị trân nào mà sẽ không bị TA tiêu diệt trước 
Ngày Phục sinh hoặc bị trừng phạt dữ dội. Đó là điều đã được ghi 
chép trong sổ sách (Định mệnh). 
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59. - Và TA ngưng gởi những Dấu-lạ xuống chỉ vì lý do những người 
của thế hệ trước đã cho đó là những điều giả tạo. Và TA đã ban cho 
(người dân) Thamũd con lạc đà cái như một minh chứng, nhưng 
chúng sát hại nó. Và TA chỉ gởi những Dấu-lạ xuống để làm cho 
(người dân) sợ. 

60. - Và khi TA phán cho Ngươi bảo: “Quả thật, Rabb của Ngươi tóm 
thâu nhân loại (trong bàn Tay của Ngài). Và sự mục kích mà TA cho 
Ngươi thây chẳng qua là một sự thử thách cho nhân loại; và Cây 
Zaqqũm đáng bị nguyền rủa (ghi) trong Qur'ãn (cũng thế). Và TA 
cảnh cáo cho chúng sợ nhưng chẳng thay đổi được gì, ngước lại chỉ 
làm cho chúng thêm thái quáT 

61. - Và khi TA phán cho các Thiên thần: “Hãy quì lạy Ãdam!” 
Chúng đồng quì lạy ngoại trừ Iblĩs. Nó thưa: “Bề tôi phải quì lạy kẻ 
mà Ngài đã tạo bằng đất sét hay sao?” 

62, - Nói tiêp: “Ngài xét lại xem, đây là kẻ mà Ngài làm cho vinh dự 
hơn bê tôi ư? Nêu Ngài gia hạn cho bề tôi sông đến Ngày Phục sinh, 
chăc chắn bề tôi sẽ túm bắt con cháu của nó ngoại trừ một sô ít.” 

63. - (Allah) phán: “Hãy cút đi! Đứa nào trong bọn chúng nghe theo 
ngươi thì chăc chắn Hỏa ngục sẽ là phần quả báo dành cho tất cả 
bọn bây, một quả báo lớn vô kể. 

64, - “Và tùy khả năng của ngươi, hãy xúi giục kẻ nào trong bọn 
chúng băng cách dùng âm thanh (quyến rũ) của ngươi và vận dụng 
cả kỵ binh lân bộ binh của ngươi tấn công chúng và chia sẻ tài sản 
và con cái với chúng và hứa hẹn với chúng;” nhưng Shaytãn chỉ hứa 
hão với chúng. 

65, - “Quả thật, nhà ngươi không có quyền đối với các bầy tôi (có 
đức tin) của TA;” và Rabb của Ngươi đủ làm một Đâng Giám Hộ. 

66, - Rabb củả các người là Đấng làm cho tàu bè chạy nhanh trên 
biển cả để các người đi tìm thiên lộc của Ngài. Quả thật, Ngài Hằng 
Khoan dung với các người. 
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Surah 17. Al-Isra’ Juzu 15 

67. - Và khi các người gặp hoạn nạn trên biển cả, những kẻ mà các 
người thường cầu nguyện đã bỏ (các người) đi mất biệt, ngoại trừ 
Ngài (với các người). Nhưng khi Ngài cứu các người lên bờ an toàn, 
các người quay lánh xa (Ngài). Và con người vốn vong ân bội nghĩa. 

68. - Thế phải chăng các người cảm thấy an-toàn nghĩ rằng Ngài sẽ 
không làm cho một sườn đat sụp xuống nuốt mất cac người hoặc sẽ 
không gởi một trận bão cát đến phạt các người và các người sẽ 
không tìm ra một Đâng Bảo Hộ để giúp đỡ các người hay sao? 

69. - Hoặc các người cảm thây an toàn chăng nghĩ rằng Ngài sẽ 
không gởi các người trở lại nơi đó một lần khác và sẽ gởi một trận 
cuông phong đên nhận chìm các người về việc các người đã bội ơn; 
rồi các người sẽ không tìm ra một kẻ nào trả thù lại TA được. 

70. - Và chắc chắn TA đã làm vinh danh con cháu của Ẵdam (nhân 
loại). Và TA đã chuyên chở họ trên đất liền và biển cả và cung câp 
lộc ăn tôt và sạch cho họ và đặc biệt ưu đãi họ vinh dự hơn đa số tạo 
vật khác của TA. 

71. - (Hãy ghi nhớ) Ngày mà TA sẽ gọi tập trung tất cả nhân loại 
cùng với những vị lãnh đạo của chúng. Rối ai được trao cho quyển 
sổ (hành động) của mình nơi tay phải thì sẽ (vui thích) đọc quyển sổ 
(bộ đời) của họ và sẽ không bị đối xử bất công một tí nào. 

72. - Và ai mù lòa ở đời này (vì không có đức tin), thì sẽ mù lòa ở 
Đời sau và lạc xa khỏi Chính đạo. 

73. - Và quả thật, chúng đã âm mưu quyến dụ Ngươi bỏ những điều 
mà TA đã mặc khải cho Ngươi và xúi giục Ngươi bịa đặt ra một điều 
khác để chông lại TA và trong trường hớp đo, chúng sè nhận Ngươi 
làm một người bạn thân tình (của chúng). 

74. - Và nêu TA không củng cố Ngươi vững chãi thì chỉ còn tí xíu 
nữa Ngươi đã xiêu lòng nghe theo bọn chúng. 

75. - Trong trường hợp đó, TA chắc sẽ phải cho Ngươi nếm (sự trừng 
phạt) gâp đôi ở đời này và gấp đôi (hình phạt) sau khi chết và Ngươi 
sẽ không tìm ra ai để giúp đỡ Ngươi chống lại TA. 
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76. - Và quả thật, chúng đã âm mưu làm cho Ngươi sỢ hãi mà bỏ quê 
hương ra đi với mục đích trục xuất Ngươi ra khỏi đó. Nhưng trong 
trường hỢp đó, bọn chúng cũng sẽ ở lại nơi đó (Makkah) chỉ một 
thời gian ngắn sau (khi) Ngươi (bỏ đi). 

77. - (Đó là) Đường lối (của TA) cho Sứ giả nào trong số các Sứ giả 
của TA đã được cử phái đến trước Ngươi và Ngươi sẽ không tìm 
thây một sự thay đổi nào trong đường loi của TA. 

78. - Hãy chu đáo dâng lễ Salãh từ lúc mặt trời nghiêng bóng cho 
đên lúc màn đêm tối đặc1. Và hãy đọc Qur'ãn vào lúc hừng đông. 
Quả thật, đọc Qur'ãn vào lúc hừng đông được chứng giám (bởi Thiên 
thần). 

79. - Và hãy thức một phần của ban đêm để dâng lễ ‘Tahajjud’ như 
một lễ phụ cho Ngươi; có lẽ Rabb (Allah) của Ngươi sẽ nhâc Ngươi 
lên một địa vị vinh quang đáng ca-ngợi. 

80. - Và hãy cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài làm 
cho bê tôi đi vào (Madĩnah) bằng lối vào chân chính và làm cho bề 
tôi đi ra (khỏi Makkah) bằng lối ra chân chính và ban cho bề tôi từ 
Ngài một thẩm quyền (để yểm trợ bề tôi.) 

81. - Và hãy tuyên bố: “Sự Thật đã đến, sự giả dối phải tan biến. 
Quả thật, mọi sự giả dối đều tiêu tan. 

82. - Và TA ban xuống trong Qur’ãn điều chữa lành (bệnh) và một 
hông ân cho những người có đức tin; ngược lại, chỉ làm cho những 
kẻ sai quấy thêm thua thiệt. 

83. - Và khi TA ban ân huệ cho con người (vô đức tin), y quay bỏ đi 
và lánh xa (thay vì đến với TA) và khi gặp hoạn nạn, y buông xuôi 
thất vọng. 

84. - Hãy bảo họ: “Mỗi người hành động theo đường lối, tín ngưỡng 
riêng. Do đó, Rabb của các người biết rõ ai là người được hướng dẫn 
theo chính đạo.” 

85. - Họ hỏi Ngươi về Rủh (Jibrĩl). Hãy bảo họ: “Rũh là do Chỉ thị 
của Rabb của Ta. Sự hiểu biết chỉ được ban cho các người chút ít.” 

86. - Và nếu muốn, TA sẽ lây đi những điều mà TA đã mặc khải cho 
Ngươi; rôi Ngươi sẽ không thể tìm ra một vị bảo hộ nào giúp Ngươi 
chống lại TA (về việc này); 

1 Thời gian của bốn lễ: Zuhr, ‘Asr, Maghrib và 'Ishã 
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Surah 17. Al-Isra’ Juzu 15 

87. - Trừ phi Rabb của Ngươi khoan dung. Quả thật, Thiên ân của 
Ngài ban cho Ngươi thật lớn. 

88. - Hãy bảo họ: “Nếu loài người và Jinn họp nhau lại để làm một 
(Kinh sách) giông như Qur'ãn này, thì chúng sẽ không làm được một 
quyển giống như nó, mặc dầu chung cố gắng hỗ trợ lan nhau.” 

89. - Và chắc chắn, TA đã giải thích cho nhân loại trong Qur’ãn này 
đủ loại ngụ ngôn, nhưng đa số nhân loại từ chối (sự thật và) không 
tin tưởng. 

90. - Và họ nói: “Bọn ta không bao giờ tin tưởng nơi Ngươi 
(Muhammad) trừ phi Ngươi làm cho suối nước phụt từ dưới đất lên 
cho bọn ta; 

91. - “Hoặc Ngươi có một ngôi vườn chà-là và vườn nho mà Ngươi 
làm cho những suối nước phụt lên ở chính giữa chúng; 

92. - “Hoặc Ngươi làm cho trời sụp xuống đè nát bọn ta thành từng 
mảnh đúng như lời Ngươi đã xác nhận hoặc Ngươi mang Allah và 
Thiên thần xuống đối diện (với bọn ta); 

93. - “Hoặc Ngươi có một ngôi nhà bằng vàng hay Ngươi đi lên trời; 
và bọn ta không bao giờ tin tưởng nơi việc thăng thiên của Ngươi trừ 
phi Ngươi mang xuống cho bọn ta một Kinh sách mà bọn ta đọc 
được.” Hãy bảo họ: “Quang vinh và trong sạch thay Rabb của ta! 
Phải chăng ta chỉ là một người phàm được cử làm một Sứ giả (của 
Allah)?” 

94. - Và không có gì cản trở nhân loại tin tưởng khi Chỉ đạo đã đến 
với họ ngoại trừ điều mà họ nói: “Há Allah đã dựng một người 
phàm làm một Sứ giả (của Ngài)?” 

95. - Hãy bảo họ: “Nếu trên trái đất chỉ có các Thiên thần đi lại yên 
ôn thì chắc chắn TA sẽ phái một Thiên thần từ trên trời xuống làm 
một Sứ giả .” 

96. - Hãy bảo họ: “Allah đủ làm một nhân chứng giữa Ta và các 
người. Quả thật, Allah là Đấng Hằng Am tường, và Hằng Thấy các 
bay tôi của Ngài.” 
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Sũrah 17. Al-Isrã’ Juzu 15 

97. - Và ai được Allah hướng dẫn thì sẽ đi đúng đường; và ai mà 
Ngài đánh lạc hướng thì ngoài Ngài, Ngươi sẽ không bao giờ tìm 
được cho chúng những kẻ bảo hộ nào. Và vào Ngày Phục sinh, TA 
sẽ tập trung chúng lại, quì úp mặt xuống, mù, câm và điếc; chỗ ngụ 
của chúng sẽ là Hỏa ngục. Mỗi lần ngọn lửa giảm xuống, TA sẽ gia 
tăng lửa ngọn thêm cho chúng. 

98. - Đó là phần quả báo dành cho chúng bởi vì thật sự, chúng đã 
phủ nhận các Dâu-hiệu của TA và nói: “Phải chăng khi chúng tôi đã 
thành xương khô và mảnh vụn, chúng tôi sẽ được dựng sống lại 
thành một sự tạo hóa mới?” 

99. - Há họ không nhìn nhận rằng Alỉah, Đấng đã tạo hóa các tầng 
trời và trái đât, sẽ thừa khả năng tái tạo được cái mới giống như 
chúng hay sao? Ngài đã ấn định cho chúng một thời hạn mà không 
có gì phải nghi ngờ cả. Nhưng những kẻ làm điều sai quấy từ chối 
(sự thật), ngược lại chỉ (chấp nhận) sự không tin. 

100. - Hãy bảo họ: “Nếu các người làm chủ những kho tàng 'hồng ân' 
của Rabh của Ta, thì lúc đó chắc chắn các người sẽ giữ chúng lại vì 
SỢ tiêu pha hết. Bởi vì con người vốn keo kiệt.” 

101. - Và chắc chắn TA đã ban cho Mũsa chín Phép lạ rõ rệt. Ngươi 
hãy hỏi con cháu của Israel (sẽ rõ). Khi Người (Mũsa) đến gặp 
chúng, Fir'aun bảo Người: “Hỡi Mũsa, ta nghĩ rằng ngươi làm trò ảo- 
thuật” 

102. - (Mũsa) đáp: “Chắc chắn, ngài biết rõ không ai có khả năng 
ban những thứ này xuổng làm bằng chứng trước mắt mọi người 
ngoại trừ Rabb của các tầng trời và trái đất và quả thật, tôi nghĩ rằng 
ngài, ôi Fir'aun, sắp bị tiêu diệt.” 

103. - Do đổ, khi Fir'aun nhất định loại trừ họ (con cháu Israel) khỏi 
lãnh thổ (Ai-cập), TA đã nhận chìm hắn và tất cả thuộc hạ của hắn 
(dưới biển Hồng hải). 

104. - Và sau hắn, TA đã phán cho con cháu của Israel như sau: “Hãy 
định cư thanh bình trên đất hứa”. Và khi Lời hứa sau cùng xảy đến, 
TA sẽ tập trung các người lại, trộn lẫn với nhau. 
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Sũrah 17. Al-Isra’ Juzu 15 

105. - Và TA đã ban Nó xuống bằng sự thật và Nó đã xuống bằng sự thật. 
Và TA chỉ phái Ngươi đến làm một người mang tin mừng và báo trước. 

106. - Và Qur'ãn, TA chia nó thành từng phần để Ngươi có thể đọc cho 
nhân loại theo từhg giai đoạn và 714 ban Nó xuông theo từng thời kỳ. 

107. - Hãy bảo họ: “Các người tin hay không tin nơi Nó, bởi vì những 
ai được ban cho sự hiểu biêt trước (khi) Nó (được ban xuống), liền 
quì úp mặt xuông đât, phủ phục khi Nó được đọc ra cho họ.” 

108. - Và họ nói: “Quang vinh và trong sạch thay Rabb chúng tôi! 
Quả thật, Lời hứa của Rabb chúng tôi đã hoàn tất.” 

109. - Và họ quì úp mặt xuông đất khóc ra nước mắt và Nó làm cho 
họ khiêm ton thêm. 

110-' Hãy bảo họ: “Cầu nguyện Allah hay cầu nguyện Ar-Rahmãn, 
cầu nguyện Ngài với bất cứ danh xưng nào (đều tốt cả) bởi vì Ngài 
có các danh xưng tôt đẹp nhất. Và trong cuộc dâng lễ (Salãh) của 
ngươi chớ đọc kinh quá lớn tiếng cũng chớ quá nhỏ, mà hãy tìm lấy 
con đường chính giữa. 

111.- Và nói: “Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng đã không 
nhận ai làm con trai (của Ngài) và không có một kẻ 'hợp tác’ nào 
chia sẻ quyền bính cai trị của Ngài và Ngài cũng không quá yêu 
đuôi mà có một người Bảo Hộ để giúp đỡ Ngài. Và hãy làm rạng rỡ 
sự Vĩ đại của Ngài.” 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đâng Rất mực Khoan dung 

1. - Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng đã ban Kinh sách (Qur'ãn) 
cho Người tôi trung của Ngài và không làm cho Nó quanh co. 

2, - (Một Kinh sách) ngay thẳng (và rõ ràng) dùng để cảnh cáo 
(những người vô đức tin) về một sự trừng phạt nghiêm khắc từ Ngài 
và vừa mang tin mừng cho những người tin tưởng, những ai làm việc 
thiện, rằng họ sẽ nhận một phần thưởng tốt (Thiến đàng). 

3, - Họ sẽ ở trong đó đời đời. 

4. - Và để cảnh cáo những ai nói Allah có một đứa con trai. 
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Sũrah 18. Al-Kahf Juzu 15 

5. - Họ và cha mẹ của họ không có một chút hiểu biết nào về việc 
đó. Trọng đại thay lời lẽ đã thốt ra từ cửa miệng của họ! Quả thật, 
họ chỉ nói dối. 

6. - Có lẽ Ngươi vì buồn rầu mà chết đi trong việc bám theo dấu 
chân1 của họ nếu họ không tin tưởng nơi câu chuyện này (Kinh 
Qur'ãn); 

7. - Sự thật là mọi vật mà TA đã làm ra trên quả đất chỉ nhằm trang 
hoàng cho đẹp, mục đích để TA (dùng chúng) thử thách ai trong 
nhân loại là người tốt nhât trong việc làm của họ. 

8. Và sự thật là TA sẽ làm cho mọi vật trên đó (trái đất) thành một 
loại đất xấu (không sản xuất). 

9. - Hoặc phải chăng Ngươi nghĩ rằng những người Bạn của Hang núi 
và của Bia ký2 là một kỳ quan trong những Dâu lạ của TA hay sao? 

10. - (Hãy nhớ lại) khi đám thanh niên chạy vào Hang núi trốn và 
cầu nguyện thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài khoan dung chúng 
tôi và sắp đặt công việc của chúng tôi được đúng đắn”. 

11. - Do đó, TA lây tấm màn bịt tai chúng lại trong Hang núi trong 
một sô" năm (để chúng ngủ và không còn nghe thấy gì). 

12. - Rồi TA đánh thức chúng dậy để TA thử thách xem nhóm nào 
trong hai nhóm, sẽ giỏi nhât trong việc tính toán thời gian mà chúng 
đã lưu lại nơi đó. 

13. - TA kể lại cho Ngươi (Muhammad) câu chuyện của chúng bằng 
sự thật. Quả thật, chúng là một đám thanh niên tin tưởng nơi Rabb 
của chúng và TA gia tăng Chỉ đạo cho chúng. 

14. - Và TA củng cô tấm lòng của chúng khi chúng đứng dậy thưa: 
“Rabb chúng tôi là Rabb của các tầng trời và trái đất. Chúng tôi sẽ 
không bao giờ cầu nguyện một thần linh nào ngoài Ngài. (Nếu làm 
nghịch lại), chắc chắn chúng tôi sẽ nói ra lời lẽ xúc phạm tày trời. 

15. - “Những người (ngoại đạo) này trong đám người dần của chúng 
tôi đã tôn thờ những thần linh ngoài Ngài. Tại sao họ không tự đưa 
ra một thẩm quyền rõ rệt (để chứng minh cho việc làm của họ?) Bởi 
thế, còn ai sai quây hơn kẻ đã đặt điều nói dốì rồi đổ thừa cho 
Allah? 

1 Ãitãrihim là dâu chân của họ, một thành ngữ có ý nói ‘Đi theo, nghe theo họ.’ 

2 Raqĩm là bia ký.dựa theo chú giải của Jalãlain, học giả Muslim 

294 



ẨU 

1'í'*’ •»^ ^ A, ■> •» '''' ** •* ’ P’ „\ •»"•.• ^ 
)y^ lỷỳ^ tk^ *£ĩ*ỏ 

ó^Ịií^^oáÊíí^xilícỄS*® 

5^3Jịlj&j J\lL2»'vS^i)Jìg^ĩJÁ> c^£-\ jỊj <jwỊ\ m 

Uí»\jụ)^4rị-^*^"3 (Ệ) ^xJ*ịJ* ^-5x^o^JỊ44 : 

mM ò}cúỷs^j ựy^sỐÉ^ịặẨÍ SịýjJ^ỳ , 

llồọi \j)\ẵ >iLi jLi====^Lịii <31 ^>4^.1^ 1JỊ 

s cẲiấA5j>Ịj ẤI*5(Ậ^_^sssũl^\ằ \j®Ls»i? 

Jh I 

& 
4^34^ 

r. 

x^o 

t> 
>» 



Sũrah 18. Al-Kahf Juzu 15 

16, - (Đám thanh niên bảo nhau): “Và khi các anh lánh xa họ và 
những vật mà họ tôn thờ ngoài Allah, hãy chạy vào trong hang núi 
trôn, Rabb của các anh sẽ tưới hồng ân của Ngài lên các anh và sắp 
đặt công việc được dễ dàng cho các anh.” 

17, - Và Ngươi (Muhammad) có thể nhìn thấy mặt trời mọc lệch về 
phía bên phải của cái hang của chúng và khi lặn, nó đi ngang qua 
chúng về phía bên trái trong lúc chúng nằm ngủ ngay tại một 
khoảng trống chính giữa cái hang. Đó là một trong những Dấu-lạ 
của Allah. Ai mà Allah hướng dẫn thì sẽ tìm ra Chỉ đạo. Và ai mà 
Allah đánh lạc hướng thì Ngươi sẽ không bao giờ tìm được cho y 
một người bảo hộ nào để dắt y đi đúng đường. 

18, - Và Ngươi đã nghĩ rằng chúng hãy còn thức nhưng kỳ thật chúng 
đang ngủ. Và TA đã lật trở thân người của chúng sang phải và trái. 
Và con chó của chúng duỗi thẳng hai chân trước ra trên bậc thềm 
của cái hang. Nêu nhìn chúng, chắc chắn Ngươi sẽ kinh hãi mà bỏ 
chạy và sẽ rất khiếp đãm chúng (trong lòng). 

19, - Và TA đã đánh thức chúng dậy (trong tình trạng đó) để chúng 
có dịp hỏi nhau; một người trong bọn nói: “Các anh ở lại đây bao 
lâu?” Chúng đáp: “Chúng mình ở đây một ngày hay một buổi gì 
đó.” Chúng nói: “Rabb của các anh biết rõ các anh đã ở lại đây bao 
lâu. Thôi hãy cử một người của các anh cầm sô" tiền này của các anh 
xuông phô", nhờ tlm mua thức ăn tốt sạch nhất mang về cho các anh 
dùng và dặn anh ây dòm ngó cẩn thận, chớ để cho một ai biết tung 
tích của các anh; 

20, - “Quả thật nếu họ (dân chúng) khám phá ra (tung tích của) các 
anh, họ sẽ ném đá giết các anh và bắt các anh trở lại con đường thờ 
phụng của họ và trong trường hợp đó các anh sẽ không bao giờ 
thành công.” 
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21. - Và bằng cách đó, TA đã làm lộ tung tích của chúng cho (thiên 
hạ) biết để họ biết rằng Lời hứa của Allah là sự thật và Giờ Xét xử 
(cũng thật) không có gì phải nghi ngờ cả. (Hãy hồi tưởng lại) khi họ 
(dân cư trong thành phô") tranh luận với nhau về công việc của 
chúng. (Một sô" dân) nói: “Xây một tòa nhà lên (chỗ của) chúng. 
Rabb của chúng biết rõ chúng.” Nhưng những người thắng thế trong 
việc bàn thảo đó lại nói: “Chắc chắn chúng ta sẽ xây cất một thánh 
đường lên (chỗ của) chúng.” 

22. - (Nay có một sô" người) nói: “Đám thanh niên đó gồm ba người, 
con chó của chúng nữa là bôn; (sô" người khác) nói: “Chúng gồm 
năm người, con chó của chúng nữa là sáu, (toàn là lời) đoán mò 
điêu vô-hình. Và (một sô người khác nữa lại) nói: “Chúng gồm bảy 
người, con chó nữa là tám.” Hãy bảo họ (hỡi Muhammad!): “Rabb 
của ta biết rõ nhất sô" người của chúng. Chỉ một sô" ít biết chuyện đó. 
Bởi thê chớ tranh luận với ai về việc của chúng trừ phi biết rõ vân 
đê. Và cũng chớ hỏi bất cứ ai về vân đề của chúng.” 

23. - Và chớ bao giờ nói về một điều gì như sau: “Chắc chắn tôi sẽ 
làm điều đó ngày mai”- 

24. - Trừ phi (dè dặt nói:) 'Nếu Allah muốn như thế'1. Và hãy niệm 
nhớ Rabb của Ngươi khi Ngươi quên và nói: “Có lẽ Rabb của tôi sẽ 
hướng dẫn tôi đến gần với Chân lý hơn điều này.” 

25. - Và đám thanh niên ở lại trong Hang núi của chúng ba trăm năm 
(theo dương lịch) và thêm chín năm nữa (theo âm lịch). 

26. - Hãỵ bảo: “Allah biết rõ nhất chúng đã ở lại đó bao lâu (bởi vì) 
Ngài năm mọi bí mật của các tầng trời và trái đât. Ngài Thây và 
Nghe rât rõ (mọi việc). Và chúng không có một Đấng Bảo-hộ nào 
ngoài Ngài, và Ngài cũng không có một kẻ 'hợp tác' nào chia sẻ 
Quyết định và Luật lệ2 của Ngài. 

27. - Và hãy đọc (cho người dân) từ Kinh sách (Qur’ãn) của Rabb 
của Ngươi những điều đã được mặc khải cho Ngươi. Không ai có thể 
thay đổi được Lời Phán của Ngài3. Và Ngươi sẽ không bao giờ tìm 
được một chỗ nương tựa nào khác ngoài Ngài. 

1 ỉnsha Allah tức ‘Nếu Allah muôn như thế’ 
2 Hukmihi = Quyết định và luật lệ trong việc cai trị 
3 Kalimãtihi = Phán quyêt, Mệnh lệnh, Chỉ thị của Ngài (Allah). 
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28. - Và hãy kiên nhẫn sông với những người cầu nguyện Rabb của 
họ sáng và chiều, chỉ mong tìm sắc diện của Ngài và chớ vì lý do 
thèm muôn vẽ hào nhoáng của đời sống ữần tục mà Ngươi không 
lấy mắt ngó ngàng đến họ; Ngươi cũng chớ nghe theo lời của kẻ nào 
mà TA (Allah) đã làm cho lòng y lơ là việc tưởng nhớ TA và chỉ biết 
theo đuổi dục vọng của y; và công việc của y đã trở thành thái quá1. 

29. - Và hãy bảo: “Chân lý là từ Rabb của các người.” Bởi thế, hãy 
để cho người nào muôn, được tự do tin tưởng; va để cho người nào 
muôn, được tự do không tin tưởng. Quả thật, TA đã chuẩn bị cho 
những kẻ làm điều sai quấy Lửa ngọn mà mái vòm sẽ bao nhốt 
chúng lại bên trong; và nếu chúng kêu la xin giảm bớt hình phạt thì 
chúng sẽ được giảm cho bằng một loại nước sôi giống như loại dầu 
sôi; nó sẽ lột hết da mặt của chúng. Thật khiếp đảm thay loại nước 
uống đó và xâu xa thay chỗ nghỉ (cua chúng)! 

30. - Quả thật, đối với những ai có đức tin và làm việc thiện, thì chắc 
chắn TA (Allah) sẽ không làm mất phần thưởng của bất cứ ai làm 
việc tốt. 

31. - Họ là những người sẽ được vào những Ngôi vườn vĩnh cửu 
(Thiên đàng), bên dưới có các dòng sông chảy. Trong đó, họ sẽ được 
trang điểm bằng vòng vàng và sẽ được phục sức bằng áo lụa thật 
mịn mầu xanh lục có thêu trổ xinh đẹp. Họ sẽ tựa mmh nằm nghỉ 
trên những chiếc tràng kỷ cao. Tuyệt diệu thay phần thưởng của họ 
và tốt đẹp thay giường nghỉ của họ! 

32. - Và hãy đưa ra thí dụ về hai người: một trong hai người đã được 
TA ban cho hai ngôi vườn trồng nho rào bằng cây chà-là. TA đặt 
giữa hai ngôi vườn một cái rẫy. 

33. - Cả hai ngôi vườn đều cho ra trái xum xuê và không có trái lép. 
Và TA làm cho một mạch nước phụt lên chính giữa hai ngôi vườn. 

34. - Và y (người chủ vườn) được mùa trái cây. Rồi y nói với người 
bạn của y trong lúc đang trò chuyện với nhau: “Tôi được nhiều của 
và mạnh hơn anh vì đông người hơn.” 

1 Furut = Quá mức giới hạn, thái quá. 
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Sũrah 18. Al-Kahf Juzu 15 

35. - Và Y đi vào ngôi vườn và tự làm cho mình sai quấy; Y nói: 
“Tôi không nghĩ rằng ngôi vườn này sẽ vĩnh viễn tiêu tan. 

36. - “Tôi cũng không nghĩ Giờ (Xét xử) sẽ xảy ra và nếu tôi được 
đưa vê gặp Rabb của tôi trở lại thì chắc chắn tôi sẽ tìm đuỢc huê lợi 
khá hơn ngôi vườn này.” 

31.- Người bạn đáp lại trong lúc nói chuyện với y: “Phải chăng anh 
không tin tưởng nơi Đấng đã tạo anh ra từ cát bụi, rồi từ một giọt 
tinh dịch rồi uôn nắn anh thành một người bình thường? 

38, - “Đôi với tôi, Ngài là Allah, Rabb của tôi và tôi không gán ghép 
một ai làm vị hợp tác của Rabb của tôi cả; 

39. - “Tại sao khi bước vào vườn, anh không chịu nói: 'Điều ấy Allah 
muon thê!' (Bởi vì) không có sức mạnh nào (làm nên sự việc) ngoại 
trừ (sức mạnh phát sinh) từ Allah. Nếu anh thây tôi kém hơn anh về 
tài sản và con cái, 

40, - “Thì có lẽ Rabb của tôi sẽ ban cấp cho tôi điều tốt hơn ngôi 
vườn của anh và Ngài sẽ gởi những lưỡi tầm sét từ trên trời xuống 
tàn phá ngôi vườn của anh và biến nó thành một bãi đất trơn, 

41, - “Hoặc mạch nước của nó sẽ chảy mất tiêu xuống dưới lòng đất 
khiến anh sẽ không bao giờ tìm thấy mạch nước trở lại.” 

42. - Và mùa màng trái cây của y bị tiêu diệt toàn bộ. Do đó, y bắt 
đâu xoa hai lòng bàn tay (tỏ vẻ hối tiếc) về công lao và tiền bạc mà 
y đã chi tiêu vào việc khai khẩn và trồng trọt vườn nho. Và trái nho 
lẫn giàn nho đều ngã rạp xuống đất nam ngổn ngang; và y nói: 
“Thật khổ cho thân tôi! Phải chi tôi không tổ hợp một ai với Rabb 
của tôi (thì đâu xảy ra cớ sự này!)” 

43. - Và ngoài Allah, y không có một nhóm đảng nào có thể giúp y 
(tránh khỏi sự trừng phạt) và cũng không tự cứu mình được. 

44, - Đây, (vào Ngày Phán xét Cuôì cùng) Quyền-hành che-chở chỉ 
thuộc riêng về Allah, Đấng Thượng Đế Chân thật. Ngài là Đấng Tốt 
nhât trong việc tưởng thưởng, và là Đấng Tốt nhât ban cho kết quả 
CUỐI cùng. 

45. - Hãy đưa ra thí dụ về đời sống trần tục này cho họ (nghiệm). Nó 
giống như nước mưa mà TA ban từ trên trời xuống; cẩy co thảo mộc 
nhờ hút lấy nó mà trở thành xanh tươi; rồi cây cỏ bắt đầu dần dần 
héo khô thành cộng rạ vỡ vụn mà gió thổi tung đi khắp nơi; và Allah 
là Đấng quyết định hết mọi việc. 
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46. - Của cải và con cái là những món ữang hoàng của đời sống ưần 
tục này trong lúc chỉ có việc làm phúc đức mới tồn tại. Đốì với 
Allah việc làm phúc đức là tốt nhất về phương diện tưởng thưởng và 
hy vọng. 

47. - Và Ngày mà TA sẽ dỡ mất các ngọn núi và Ngươi sẽ thấy mặt 
đất sẽ trống trải bằng phẳng và TA sẽ tập trung chúng lại và sẽ 
không bỏ sót một người nào; 

48. - Và chúng sẽ được dẫn đến trước mặt Rabb của Ngươi sắp thành 
hàng ngũ chỉnh tề. “Chắc chắn các ngươi đến gặp TA giống như tình 
trạng TA đã tạo các ngươi lần đầu. Ạy! Phải chăng các ngươi đã 
nghĩ TA sẽ không bao giờ định đoạt việc hội ngộ này với các ngươi 
hay sao?” 

49. - Và quyển sổ (của chúng) sẽ được mang đặt ưước mặt. Rồi 
Ngươi sẽ thấy những kẻ tội lỗi kinh hãi về những điều ghi ưong đó. 
Và chúng sẽ than: “Oi, thật khổ thân chúng tôi! Một quyển sổ gi như 
thế này! Nó ghi không sót một điều nào dù nhỏ hay lớn.” Và chúng 
sẽ thây xuất hiện trước mặt chúng tất cả những điều mà chúng đã 
làm. Và Rabb của Ngươi sẽ không đối xử bất công với một ai cả. 

50. - Và khi TA phán cho các Thiên thần: “Hãy phủ phục trước 
Adam.” Do đó, chúng phủ phục ngoại trừ Iblĩs. Nó thuộc loài Jinn. 
Nó bât tuân Mệnh lệnh của Rabb của nó. Thế phải chăng các người 
châp nhận nó và con cháu của nó làm kẻ bảo hộ của các người thaỵ 
vì TA trong lúc chúng là kẻ thù của các người hay sao? Việc đoi 
chác này cua những ke làm điều sai quấy thạt là xấu xa. 

51. - TA đâu có gọi chúng Ụinn) đến chứng kiến việc tạo hóa các tầng 
trời và ưái đât và ngay cả việc tạo hóa bản thân của chúng; và TA 
cũng đã không nhận những kẻ dắt thiên hạ đi lạc làm người ủng hộ. 

52. - Và Ngày mà Ngài sẽ bảo (những kẻ tôn thờ Jinn\) “Các người hãy 
cầu nguyện những kẻ mà các người tưởng tượng là những vị 'hợp tác' 
của TA!” Bởi thế, họ cầu nguyện chúng, nhưng chúng không đáp lời 
họ. Và TA sẽ đặt một bức chắn phân cách giữa bọn chúng. 

53. - Và những kẻ tội lỗi sẽ nhìn thấy Lửa (của Hỏa ngục). Rồi 
chúng sẽ nghĩ rằng chúng sẽ sa vào đó và sẽ không tìm thấy một lối 
thoát nào ra khỏi đó. 

1 Jinn là một loại tạo vật của Allah, được tạo bằng hơi lửa. Chúng sông và sinh hoạt 

như lòai người, nhưng mắt thường của chúng ta không nhìn thây. Jinn dược phân 
thành hai loại: Muslim và không Muslim. 
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Sũrah 18. Al-Kahf Juzu 15 

54. - Và chắc chắn TA đã trình bày trong Qur'ãn đủ loại hình ảnh so 
sánh có lợi cho nhân loại; nhưng con người hay tranh luận nhất về 
nhiêu vân đễ. 

55. - Và không có gì cản trở loài người tin tưởng khi Chỉ đạo đã đến 
với họ và cầu xin Rabb của họ tha thứ ngoại trừ việc mong chờ cho 
đường lối của những người xưa sẽ xảy đến với họ hoặc hình phạt 
(của Allah) sẽ đến trực diện họ. 

56. - Và TA đã cử phái các Sứ giả đến chỉ để mang tin mừng và cảnh 
cáo (nhân loại); nhưng những kẻ không tin tưởng chỉ muôn dùng 
luận điệu giả dôi của mình đe cãi vã và đánh đổ Chân lý. Và chúng 
mang những Dâu-hiệu và lời cảnh cáo của TA ra làm ưò đùa để bỡn 
cợt. 

57. - Và còn ai sai quấy hơn kẻ đã được nhắc nhở bằng những Lời 
mặc khải của Rabb của y nhưng quay lánh xa chúng và quên mất 
những điêu (tội lỗi) mà bàn tay của y đã gởi đi trước? Quả thật, TA 
(Allah) đã lây những tấm màn phủ kín trái tim (tấm lòng) của chúng 
lại sợ răng chúng hiểu được Nó (Qur'ãn) và làm cho tai của chúng 
điếc; và nếu Ngươi có gọi chúng đến với Chỉ đạo thì trong trường 
hợp đó, chúng sẽ vĩnh viên không bao giờ chấp nhận Chỉ đạo. 

58. - Và Rabb của Ngươi Hằng tha thứ, đầy khoan dung. Nếu Ngài 
muôn gọi chúng đến xét xử về những điểu (tội lỗi) mà chúng đã 
phạm thì chăc chắn Ngài sẽ thúc giục hình phạt chóng đến với 
chúng. Không, chúng còn có một dịp hẹn (gặp Ngài vào Ngày Phục 
sinh.) Lúc đó, chúng sẽ không bao giờ tìm đước một chỗ thoat thân. 

59. - (Người dân của) những thị trấn đó (của 'Ẫd, Thamũả..\) mà TA đã 
tiêu diệt khi chúng làm quấy. Và TA đã định giờ hẹn để tiêu diệt chúng. 

60. - Và (hãy nhớ lại) khi Mũsa nói với tên tiểu đồng của Người: “Ta 
sẽ khô nệ bỏ cuộc mãi cho đến lúc Ta đến tận nơi tiếp giáp của hai 
vùng biển hoặc Ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình vô hạn định.” 

61. - Nhưng khi hai thầy trò đến chỗ tiếp giáp của hai biển, hai người 
quên lửng con Cá1 của họ. Nó đã tìm đường nhảy xuống biển lội đi 
tự do như đi trong đường hầm. 

Nabi Mũsa (‘alayhi sallam) tự cho mình hiểu biết hơn người thay vì nói duy chỉ 
Allah là Đâng Duy nhât hiểu biết tất cả. Nhân đó, Allah bảo Nabi Mũsa có một 

người bề tôi khác của Allah cao kiến hơn Người. Allah bảo Nabi Mũsa bắt một con 

Cá sông bỏ vào một chiếc giỏ rồi lên đường đi tìm người bề tôi cao kiến nọ để học 

hỏi thêm. Allah bảo Nabi Mũsa khi nào thấy con cá nhảy xuống biển lặn mất thì đó 
là nơi mà Người sẽ gặp người bề tôi cao kiến của Allah. 
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Surah 18. Al-Kahf Juzu 15 

62. - Do đó, khi hai thầy trò đi quá chỗ hẹn, {Mũsa) bảo tên tiểu 
đông: “Hãy dọn bữa ăn sáng của chúng mình ra; chắc chắn chúng 
mình đã tham mệt vì chuyến đi quá lâu này.” 

63. - (Tên tiểu đồng) thưa: “Thầy có thấy (điều gì hay không) khi 
chúng ta đang tiến đến mũi đá? Bởi vì tôi đã quên lửng (chuyện 
của) con Cá và chỉ có Shaytãn đã làm cho tôi quên thưa (chuyện của 
nó) với Thây; và nó đã tìm đường nhảy xuống biển đi mất dạng một 
cách kỳ diệu.” 

64. - Mủsa bảo: “Chỗ đó là địa điểm mà chúng ta đang tìm.” Do đó, 
hai người nương theo dâu vết cũ mà quay trở lại chỗ hẹn. 

65. - Thế là họ gặp được một người bề tôi1 của TA (Allah) mà TA đã 
ban cho hồng-ân và đã được TA dạy cho Kiến-thức của TA. 

66. - Mũsa thưa với Người lạ (Al-Khidir): “Tôi theo thầy được chăng 
đe thầy dạy tôi Chân lý cao thâm mà (Allah) đã chỉ dạy thầy?” 

67. - Người lạ đáp: “Quả thật ngươi sẽ không nhẫn nại được với ta.” 

68 - “Và làm sao ngươi có thể kiên nhẫn được với điều vượt quá sự 
hiểu biết của ngươi.” 

69. - (Mũsa) thưa: “Thầy sẽ thấỵ, nếu Allah muốn, tôi sẽ rất kiên 
nhân; và tôi sẽ không cãi thầy về bất cứ điều gì.” 

70. - Người lạ đáp: “Vậy nếu ngươi nhất định theo ta thì chớ hỏi ta 
vê bất cứ điều gì trừ phi tự ta nói ra cho ngươi biết.” 

71. - Rôi hai người tiếp tục đi. Cho đến khi lên một chiếc thuyền Người 
lạ (Khidir) đục lỗ chiếc thuyền. (Mũsa) lên tiếng: “Phải chăng thầy 
đục lô nó đê nhận chìm những người (hành khách) trên thuyền này 
hay sao? Chắc chắn thầy đã làm một điều hết sức tồi tệ.” 

72. - Người lạ bảo: “Há ta đã không bảo chắc chắn ngươi sẽ không 
thể chịu nổi với ta hay sao?” 

73. - (Mủsa) thưa: “Xin thầy chớ rầy tôi về điều tôi đã trót quên và 
làm khó dê tôi trong việc (học hỏi) của tôi.” 

74. - Thế rồi hai người tiêp tục đi mãi cho đến khi gặp một đứa bé 
trai thì Người lạ giết chết nó. (Mũsa) lên tiếng: “Phai chăng thầy đã 
giêt một người vô tội đã không giết ai hay sao? Chắc chắn thầy đã 
phạm một điều hết sức tội lỗi. 

' Nabi Al-Khidìr (a.s.) (Xem Sahih Al-Bukhari, tập 6, Hadith số 249) 
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Sũrah 18. Al-Kahf Juzu 16 

75, - Người lạ đáp: “Há ta đã không bảo ngươi rằng ngươi sẽ không 
bao giờ chịu nổi với ta hay sao?” 

76, - (Mũsa) thưa: “Nếu sau này tôi còn hỏi thầy điều gì thì chớ để 
cho tôi theo thầy nữa. Chắc chắn thầy sẽ có đủ lý do đê từ chối (lời 
khẩn khoản của) tôi. 

77, - Rồi hai người tiếp tục đi mãi cho đến khi gặp dân cư của một 
thị trân. Họ hỏi xin thức ăn của họ, nhưng bị từ chối. Sau đó, hai 
người thây trong thị trân có một bức tường gần muôn ngã, nhưng 
Người lạ dựng nó đứng thẳng trở lại. (Mũsa) lên tiếng: “Nếu thầy 
muôn, thầy có thể đòi thị dân trả công thầy về việc này!” 

78, - Người lạ bảo: “Đây là lúc ta và ngươi chia tay. Bây giờ ta cho 
ngươi biết ý nghĩa về những việc mà ngươi không có đủ kiên nhẫn 
để học hỏi. 

79, - “Về chiêc thuyền, nó là tài sản của những người nghèo làm ăn 
trên biển. Nhưng ta muôn làm cho nó hư đi bởi vì đằng sau họ có 
một ông vua hay dùng cường quyền mà tịch thu tất cả những chiếc 
thuyền (của người khác). 

80, - “Và về đứa trẻ, bởi vì cha mẹ của nó là những người có đức tin 
nên chúng tôi sợ rằng do hành động thái quá và vô ơn của nó (đối 
với Allah), nó sẽ làm cho cha mẹ của nó buồn phiền. 

81, - “Do đó, chúng tôi mong rằng Rabb (Allah) của cha mẹ (của nó) 
sẽ ban lại cho hai người một đứa con trai khác tính tình trong sạch 
và gần với sự khoan dung hơn. 

82, - “Vạ về bức tường, bởi vì nó là tài sản của hai đứa trẻ mồ côi 
trong thị trân và phía dưới có một kho tàng để dành cho chúng và 
người cha của chúng là một người đạo đức nên Rabb (Allah) của 
ngươi cMũsa) muôn rằng khi hai đứa trẻ ây trưởng thành chúng sẽ 
lây kho tàng của chúng ra (sử dụng), như là một Hong Ân của Rabb 
của ngươi. Và ta đã không tự ý làm ra chuyện đó1. Đó là lời giải 
thích về những điều mà ngươi không thể nhẫn nại được.” 

83, - Và họ hỏi Ngươi (Muhammad!) về Zul-Qarnayn2. Hãy bảo họ: 
“Ta sẽ đọc cho các ngươi hồi ký của Người.” 

Nabi Al-Khidir đã không hành động theo ý riêng mà chỉ tuân hành mệnh lệnh của 
Allah. 

2 Qam là chiêc sừng. Zul-Qamayn là người có hai chiếc sừng. Một số học giả cho 

Người là Alexander the Great (A-lét-giăng-đơ Đại đế), có người cho là một vị 
hoàng đế của Ba-tư. 

302 



--r -* ỉ*ưi 

SỉỂấ 

£^3 %jCj^ýisu^f'jt 4^^ừ£iN ^ j ^>1 

ịlịúị >ljJLỈÀ\ <-ís** r® 

, * * ,\\^i''f<ỉz "r -r^.ẤY- <\“i\ \(^ ^^i\C 9 ỵ ■» • 

-ír ÁI^/ "ỉ\Ằ$\ự~!>A< Ấ r. -M1~A \ 

Ởỉỷ' &r~sị JjẶJÍoỂNÍl|OjÌ^Ì* rf>fcj 

ềi 

4^‘^ộý\(- J l5^\jjà^jcẠ }\J^\ỹ>dù\(J\ẳ ijỷj^^\ Jaj 



Sũrah 18. Al-Kahf Juzu 16 

84. - Quả thật, TA đã định cư Người trên trái đất và đã ban cho 
Người phương tiện về mọi mặt. 

85. - Do đó, Người đi theo một con đường. 

86. - Cho đến khi Người đến một nơi (của phía) mặt trời lặn; Người 
thây nó lặn xuống một dòng suôi nước đục ngầu và thấy một đám 
dân sông gân đó. TA phán: “Hỡi Zul-Qarnayn! hoặc nhà ngươi trừng 
phạt chúng hoặc nhà ngươi đối xử nhân đạo với chúng.” 

87. - Người thưa: “Đối với ai làm điều sai quấy thì chúng tôi sẽ trừng 
trị y rôi y sẽ được đưa về trình diện Rabb của y, rồi Ngài sẽ trừng 
phạt y vô cùng khủng khiếp. 

88. - “Nhưng đối với ai tin tưởng và làm việc thiện, thì y sẽ được một 
phân thưởng tốt và chúng tôi sẽ nói với y lời lẽ dịu dàng về mệnh 
lệnh của chúng tôi.” 

89. - Rồi Người (Zul-Qarnayn) đi theo một con đường (khác). 

90. - Cho đến khi Người đến một nơi (về phía) mặt trời mọc và thây 
nó mọc trên một đám người mà TA đã không ban một tấm phủ nào 
để che (nắng) mặt trời. 

91. - (Người để mặc họ sống) như thế. Chắc chắn TA (Allah) quán 
triệt mọi điều mà Người có. 

92. - Rồi Người đi theo một con đường (khác), 

93. - Cho đến khi Người đến một chỗ giữa hai ngọn núi và thây gần hai 
ngọn núi có một sô dân hầu như không hiểu được một lời lẽ nào cả. 

94. - Họ nói: “Hỡi Zul-Qarnayn\ Quả thật, Ya'jũj và Ma'jũf phá hoại 
ưong xứ. Chúng tôi có phải dâng lễ vật cho ngài đặng ngài có thể 
dựng một (bức thành) để ngăn cản chúng khỏi chúng tôi được chăng?” 

95^- Người bảo: “Cái (quyền lực) mà Rabb của ta ban cho ta tốt hơn 
(công vật của các người). Do đó, các người chỉ giúp ta sức lực, ta sẽ 
dựng một bức thành ngăn cách các người khỏi bọn chúng. 

96^- “Hãy mang đến cho ta những thỏi sắt.” Cuối cùng khi lắp bằng 
chỗ ưũng của hai sườn núi, Người bảo: “Hãy (dùng be thổi cua các 
người mà) thổi.” Cho đến khi Người làm cho nó (đỏ) như lửa, Người 
bảo: “Hãy mang đến cho ta loại chì nấu chảy để ta đổ lên đó.” 

97,- Bởi thế chúng (Ya'jũj và Ma'jũj) không thể trèo qua tường và 
cũng không đào thìung no được. 

1 Gog và Magog trong Kinh thánh (Bible). 
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Sũrah 18. Al-Kahf Juzu 16 

98. - Người bảo: “Đây là một Hồng ân từ Rabb của ta. Nhưng khi Lời 
hứa của Rabb của ta thể hiện, Ngài sẽ làm cho nó bể tan tành. Và 
Lời hứa của Rabb của ta luôn luôn thật.” 

99. - Và^vào Ngày đó, TA sẽ để cho chúng (ồ-ạt) nổi lên như làn 
sóng chồng lên nhau, và tiếng tù-và sẽ được thổi lên và TA sẽ tập 
trung chúng lại, toàn bộ. 

100. - Và vào Ngày đó, TA sẽ trưng bày Hỏa ngục ra trước mặt 
những kẻ vô đức tin rõ ràng cho chúng thấy: 

101. - Nhữtìg ai mà cặp mắt bị che lấp bởi một lớp màng khiến chúng 
quên lời Nhắc nhở của TA (Qur'ãn), và cũng không thể nghe được. 

102. - Thê phải chăng những kẻ không có đức tin nghĩ rằng chúng có thể 
nhận các bây tôi của TA làm chủ nhân thay vì TA hay sao? Quả thật, TA 
đã chuẩn bị sẩn Hỏa ngục cho những kẻ không tin làm một nơi giải trí. 

103. - Hãy bảo (họ): “Chúng tôi có phải báo cho các ông biết những 
kẻ mât mát nhât về phương diện việc làm (là ai chăng?) 

104. - “Những ai đã phí mất công lao nơi trần gian trong lúc họ nghĩ 
rằng họ đang được điều tốt trong việc làm của họ.” 

105. - Họ là những kẻ đã phủ nhận các Dấu hiệu của Rabb của họ và 
việc gặp gỡ lại Ngài (ở Đời sau). Do đo', việc làm của họ sẽ trở 
thành vổ nghĩa. BỞI the vào Ngày Phục sinh TA (Allah) sẽ không trả 
cho họ một cân (giá trị) nào cả. 

106. - Như thế; phần quả báo của họ là Hỏa ngục bởi vì họ không tin 
tưởng và đã chế nhạo các Lời mặc khải và các Sứ giả của TA. 

107. - Quả thật! Những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ được ân 
thưởng các Ngôi vườn hạnh phúc (Thiên đàng) làm nơi giải trí. 

108. - Trong đó, họ sẽ sông (đời đời) và sẽ không mong đi nơi khác. 

109. - Hãy bầo: “Nếu đại dương dùng làm mực (để viết) những Lời 
phán của Rabb của ta thì chắc chấn đại dương sẽ ráo cạn trước khi 
dứt Lời phán của Rabb của ta dẫu chúng tôi có mang một đại dương 
khác tương tự đến châm thêm cho nó.” 

110. - Hãy bảo: “Quả thật, Ta (Muhammad) là một người phàm như 
các người nhưng ta được mặc khải cho biết chắc chắn Thượng Đế 
của các người là một Thượng Đế Duy nhất. Do đó ai kỳ vọng được 
gặp lại Rabb của y, thì nên làm việc thiện và trong việc thờ phụng 
Rabb (Allah) của y, chớ nên dựng một ai làm vị ‘hợp tác' của Ngài. 
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Sũrah 19. Maryam Juzu 16 

MARYAM1 

(Mary) 
''■■'ĩ. .ĩ 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1.- Kãf. Hã. Yã. 'Ayn. Sãd. 

2 - (Đây là) một câu chuyện nhắc lại Hồng ân của Rabb của Ngươi 
đã được ban cấp cho người tôi trung của Ngài, Zakarĩya2. 

3. - Khi Người âm thầm cầu xin Rabb của Người, 

4. - Thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Thật sự xương cốt của bề tôi đã yếu 
ớt và mái đâu (của bề tôi) óng ánh hoa râm, nhưng lạy Rabb\, bề tôi 
không hề bất mãn trong việc van cầu Ngài; 

5. - “Và quả thật, bề tôi lo lắng cho thân tộc sau (khi) bề tôi (vĩnh 
viên ra đi) trong lúc vợ của bề tôi lại hiếm hoi. Do đó xin Ngài ban 
cho bề tôi từ Ngài một đứa con để nốì dõi, 

ố.- “Sẽ thật sự thừa kế bề tôi và thừa kế dòng dõi của Ya'qũb và lạy 
Rabb của bê tôi, xin Ngài chấp nhận nó (làm bề tôi của Ngài).” 

7, - Hỡi Zakarĩya\ TA báo cho Ngươi tin mừng về một đứa con trai; 
tên của nó là Yahyã (Giăng). Từ trước đến nay TA chưa hề đặt tên 
cho ai giống như thế.” 

8, - Người thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Làm sao bề tôi có thể có con 
trong lúc vỢ của bề tôi hiếm hoi, vả lại bề tôi đã già yếu”. 

9. - (Allah) phán: “Đúng như thế! Rabb của Ngươi phán: ‘Chuyện đó 
rât dễ đôi với TA. Chắc chắn TA đã tạo ra Ngươi trước đây trong lúc 
Ngươi không là gì cả.” 

10. - (Zakarlya) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài chỉ định cho 
bê tôi một Dấu-hiệu.” (Allah) phán: “Dấu hiệu của Ngươi sẽ như 
sau: Ngươi sẽ không nói chuyện với người ta được trong ba đêm liên 
tiếp mặc dầu ngươi hãy còn khỏe mạnh.” 

11- Thế là (Zakarlya) bước ra khỏi phòng tu kín đến gặp người dân của 
Người và ra dấu bảo họ tán dương (Allah) vào buổi sáng và buổi tối. 

1 Nữ đồng trinh Maria (Mary), người mẹ của Nabi ‘Isa (Jesus, Giê-su) 

2 Zacharìah trong Bible (Kinh thánh) 
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Surah 19. Maryam Juzu 16 

12. - (Allah phán cho Yahyã:) “Hỡi Yahyãl Hãy nắm vững Kinh sách 
(■Taurãh) bằng tất cả nghị lực của Ngươi!” Và TA ban cho Người sự 
khôn-ngoan dau rằng Người hãy còn Ít tuổi. 

13. - Và TA làm cho Người có lòng thương người và trong sạch; và 
sùng bái (Allah). 

14. - Và hiếu thảo với cha mẹ; và không hách dịch cũng không phản 
nghịch; 

15. - Và Bằng an được ban cho Người vào ngày Người chào đời, vào 
ngày Người ũa đời và vào ngày Người được phục sinh trở lại! 

16. - Và hãy nhắc lại trong Kinh Sách (Qur'ãn) về Maryam khi Nàng 
rời gia đình đi lánh mặt tại một nơi về phía Đông; 

17. - Nàng giăng một bức màn để lánh mặt họ. Rồi TA cử Thiên thần 
Jibril của TA đến gặp Nàng. (Thiên thần) hiện ra trước mặt Nàng 
như một người đàn ông toàn diện; 

18. - Nàng lên tiếng: “Tôi cầu xin Đấng Rất mực Độ lượng bảo vệ 
tôi tránh xa ông. (Chớ đến gần tôi) nếu ông là người sợ Allah.” 

19. - (Thiên thần) bảo: “Ta chỉ là một vị Sứ của Rabb của Nàng (đến 
báo cho biết việc Ngài) sẽ ban cho Nàng một đứa con trai trong sạch.” 

20. - Nàng thưa (với Thiên sứ): “Làm sao tôi có thể có được một đứa 
con trai trong lúc không có một người phàm nào chạm đến mình tôi. 
Vả lại, tôi không phải là một người phụ nữ hư đốn.” 

21. - (Thiên Thần) bảo: “(Sự việc sẽ) đúng như thế! Rabb (Allah) của 
Nàng đã phán: ‘Việc (tạo hóa) đó rất dễ đối với TA’. Và chắc chắn 
TA sẽ làm cho Người (Giê-su) thành một Dấu-lạ cho nhân gian và 
một Hồng ân từ TA. Và đó là một việc đã được (Allah) quyết định.’” 

22. - Sau đó Nàng thụ thai Người và cưu mang Người về tạm lánh 
mặt ở một nơi xa. 

23. - Rồi những cơn đau bụng hạ sanh đưa đẩy nàng đến một thân 
cây chà là. Nàng (than thở:) “Oi, khổ cho thân tôi! Phải chi tôi chết 
sớm trước việc này và bị quên bang đi (có tốt hơn không?)” 

24. - Nhuhg (có tiếng) gọi nàng từ bên dưới bảo: “Nàng chớ buồn phiền. 
Chăc chăn Rabb của Nàng sẽ tạo một mạch nước bên dưới Nàng, 

25. - “Và hãy lắc thân cây chà là về phía nàng, trái chín tươi sẽ rụng 
xuống mình nàng. 
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Sũrah 19. Maryam Juzu 16 

26. - “Do đó, hãy ăn và uống và vui vẻ. Nhưng nếu có thấy một 
người phàm nào, thì hãy bảo: ‘Quả thật tôi đã nguyện nhịn chay với 
Dâng Rất mực Độ lượng. Bởi thế ngày nay tôi nhất định sẽ không 
nói chuyện với ai. 

27. - Rồi (sau khi hạ sanh) Nàng ẳm đứa con về nhà gặp lại người 
dân của Nàng. Thấy thế, người dân (của nàng) bảo: “Hỡi Maryaml 
Chắc chắn nàng mang về một điều hết sức quái đản chưa từng thây. 

28. - “Hỡi em gái của Hãrũn ! Cha của nàng không phải là một người ác 
đức và mẹ của nàng cũng không phải là một phụ nữ lăng loàn.” 

29. - Nhưng Nàng lấy tay chỉ vào đứa bé. (Người dân) bảo: “Làm sao 
bọn ta có thể nói chuyện được với một đứa bé nằm trong nôi?” 

30. - ( Đứa bé Giê-su) lên tiếng: “Ta là một người bề tôi của Allah. 
Ngài ban cho Ta Kinh sách và chỉ định Ta làm một Nabi. 

31. - “Và Ngài ban phúc cho Ta bất cứ nơi nào Ta ở và truyền cho Ta 
dâng lê 'Saỉãh' và đóng Zakãh suốt thời gian Ta còn sông; 

32. - “Và hiếu thảo với mẹ ta; và sẽ không hách dịch và vô phúc. 

33. - “Và Salãm (Bằng An) được ban cho Ta vào ngày Ta chào đời, 
vào ngày Ta lìa đời và vào ngày Ta sẽ được phục sinh trở lại.” 

34. - Đó là (câu chuyện của) 'ĩsa (Giê-su), con trai của Maryam: (và 
là) lời xác thực mà (những kẻ không tin) hãy còn nghi ngờ. 

35. - Việc cho rằng Allah tự nhận (cho mình) một đứa con trai không 
thích hợp (với Quyền-năng Siêu-phàm của Ngài.) Thật quang vinh 
và trong sạch thay Ngài! Khi nào Ngài quyết định một việc, Ngài 
chỉ phán với nó “Hãy thành!” thì nó sẽ thành như thế. 

36. - Và (Giê-su bảo): “Quả thật Allah là Rabb của Ta và là Rabb 
của các người. Do đó hãy thờ phụng Ngài. Đây là Chính đạo.” 

37. - Nhưng những giáo phái bất đồng ý-kiến với nhau (về sự thật 
này). Bởi thế, khốn khổ cho những ai phủ nhận việc sắp xảy ra 
Ngày (Xét xử) Vĩ đại! 

38. - Chúng sẽ nghe và thấy rõ về Ngày (Xét xử) mà chúng sẽ đến 
trình diện TA! Nhưng ngày nay những kẻ làm điều sai quấy lầm lạc 
công khai. 

1 Hãrủn này không phải là người anh của Nabi Musa mà là một người đức hạnh 
sống vào thời kỳ của Maryam. 
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Surah 19. Maryam Juzu 16 

39. - Và hãy cảnh cáo chúng về Ngày (chúng sẽ) thở dài khi công việc đã 
được quyết định bởi vì chúng vẫn còn lơ là và không tin tưởng. 

40. - Chính TA sẽ thừa hưởng trái đất kể cả những ai sống trên đó và 
chúng sẽ được đưa trở về gặp lại TA (để chịu sự xét xử). 

41. - Và hãy nhắc lại trong Kinh Sách (Qur'ãn) về Ibrãhĩm. Quả thật, 
Người là một người chân thật, một Nabi. 

42. - Khi (xưa) Người thưa với phụ thân: “Thưa cha! Tại sao cha tôn 
thờ những vật không nghe cũng không thấy được và không mang lợi 
gì về cho cha? 

43. - “Thưa cha! Chắc chắn con đã tiếp thu được kiến thức mà cha đã 
không lĩnh hội được; bởi thế, xin cha hãy nghe con; con sẽ đưa cha 
đến một con đường bằng phẳng. 

44. - “Thưa cha! Cha chớ tôn thờ Shaytãn (bởi vì) quả thật, Shaytãn là 
một tên phản nghịch đã từng chống đối Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng. 

45. - “Thưa cha! Con sỢ Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng sẽ trừng 
phạt cha bằng một hình phạt khiến cha trở thành một người bạn của 
Shaytãn (trong Hỏa Ngục).’ 

46. - (Người cha) đáp: “Hẳn con ghét những thần linh của cha lắm 
hay sao, hỡi con Ibrãhĩm\ Nếu con không từ bỏ thái độ này, cha sẽ 
ném đá giêt con; và hãy đi đâu cho khuất mắt cha trong một thời 
gian lâu.” 

47. - (Ibrãhĩm) thưa: “Con mong cha gặp mọi sự bằng an. Con sẽ cầu 
xin Rabb của con tha thứ cho cha. Quả thật Ngài Hằng Rộng lượng 
với con. 

48. - “Và tôi sẽ từ biệt các ông và những kẻ mà các ông cầu nguyện 
ngoài Allah; và tôi sẽ cầu nguyện Rabb của tôi; tôi hy vọng sẽ khong 
đến nỗi vô phúc với lời cầu xin (chân thành) với Rabb của tôi.” 

49. - Do đó, khi Ibrãhĩm từ biệt họ và những vật mà họ tôn thờ ngoài 
Allah, TA đã ban cho Người (đứa con) Ishãq (Isãc) và (đứa cháu nội) 
Ya'qũb (Gia cốp); và mỗi đứa đã được TA cử làm Nabi. 

50. - Và TA đã ban Hồng ân cho con cháu của Ibrãhĩm và làm vinh 
danh Họ qua tiếng nói trung thực (của Họ). 

51. - Và hãy nhắc lại trong Kinh sách (Qur'ãn) về Mũsa. Quả thật, 
Người là một người chất phác; và là một Sứ giả, một Nabi. 
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Surah 19. Maryam Juzu 16 

52. - Và TA đã gọi Người từ phía bên phải của ngọn núi (Sinai) và 
đưa Người xích lại gần để (TA) nói nhỏ; 

53. - Và TA lấy lòng Khoan dung mà gia ân cho Người (bằng cách 
cử) người anh của Người, Hãrũn, làm một Nabi (để phụ tá). 

54. - Và hãy nhắc lại trong Kinh Sách (Qur'ãn) về Ismã'ĩl. Quả thật, 
Người là một người giữ đúng lời hứa. Và là một Sứ Giả, một Nabi. 

55. - Và Người đã từng ra lệnh cho người nhà dâng lễ ‘Salãh’ và 
đóng ‘Zakãhvà Rabb của Người hài lòng với Người. 

56. - Và hãy nhắc lại trong Kinh Sách (Qur'ãn) về Idrĩs (Enoch). Quả 
thật, Người là một người chân thật, một Nabi. 

57. - Và TA đã nhấc Người lên một địa vị cao nhã. 

58. - Họ là những người mà Allah đã gia ân trong sô" các Nabi xuất 
thân từ con cháu của Adam và từ những người mà TA đã chuyên chở 
trên chiếc tàu cùng với Nũh và từ con cháu của Ibrãhĩm và của Isrã- 
ĩl và từ những người mà TA đã hướng dẫn và chọn lựa. Mỗi lần 
những Lời mặc khải của Đấng Rất mực Độ lượng được đọc ra cho 
họ, họ sụp xuong quì lạy, khóc ra nước mắt. 

59. - Nhưng tiếp theo họ là một hậu thế bỏ bế ‘Salãh’ và theo đuổi 
những dục vọng thấp hèn. Bởi thế họ sẽ sớm bị hủy diệt. 

60. - Ngoại trừ những ai biết hối cải và tin tưởng và làm việc thiện. 
Bởi thế, họ là những người sẽ vào Thiên đàng và sẽ không bị đốì xử 
thiệt thòi một tí nào. 

61. - Các Ngôi vườn vĩnh cửu (Thiên đàng Adn) mà Đấng (Allah) 
Rất mực Độ lượng đã hứa với các bề tôi của Ngài, dẫu rằng vô hình. 
Quả thật, Lời hứa của Ngài là điều nhất định se phải xảy ra. 

62. - Trong đó, họ sẽ không nghe thấy một lời tầm phào nào mà chỉ 
nghe lời chúc tụng 'Bằng an1. Trong đó họ sẽ được cung phụng đầy 
đủ vào buổi sáng và buổi tối. 

63. - Đó là Thiên đàng mà TA sẽ ban cấp cho người ngay chính sợ 
Allah trong số bề tôi cua TA để thừa hưởng. 

64. - Và chúng tôi (Thiên thần) chỉ xu ông trần theo Mệnh lệnh của 
Rabb (Allah) của Ngươi (hỡi Muhammad!). Điều gì (xảy ra) trước 
chúng tôi và điều gì (xảy ra) sau chúng tôi và điều gì (xảy ra) giữa 
hai điều đó đều là của Ngài cả. Và Rabb của Ngươi là Đấng không 
hề quên sót (một điều gì). 
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Surah 19. Maryam Juzu 16 

65. - (Ngài là) Rabb (Đấng Chủ Tể) của các tầng trời và trái đất và 
của những gì giữa trời đất. Do đó, hãy thờ phụng Ngài; và hãy kiên 
nhẫn trong việc thờ phụng Ngài. Ngươi có biết có ai giống Ngài hay 
không? 

66. - Và con người (không có đức tin) lên tiếng: “Sao? khi chết rồi 
tôi sẽ được dựng sông lại hay sao?” 

67. - Và hẳn con người không nhớ rằng chính TA đã tạo hóa ra y 
trước đây trong lúc y không là gì cả hay sao? 

68. - Bởi thế, nhân danh Rabb của Ngươi (hỡi Muhammad!) chắc 
chắn TA sẽ tập trung chúng lại và cả bè lũ Shaytãn nữa; rồi TA sẽ 
dẫn chúng đến quì gối xung quanh Hỏa Ngục. 

69. - Rồi từ mỗi giáo phái TA sẽ lôi cổ từng tên ương ngạnh nhất đã 
chông đôi Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng ra (trình diện); 

70. - Rồi TA biết chắc trong bọn chúng ai là kẻ đáng bị đốt nướng 
nhất trong đó (Hỏa Ngục). 

71. - Không một ai trong các người lại khỏi sa xuống (Hỏa ngục). Và 
đối với Rahb của Ngươi (Muhammad!) đó là một quyết đĩnh chắc 
chắn sẽ phải thể hiện. 

72. - Rồi TA sẽ giải cứu những ai sỢ và thần phục Allah và TA sẽ để 
cho những kẻ làm điều sai quấy quì gối trong đó. 

73. - Và khi những Lời mặc khải rõ rệt của TA được đọc ra để nhắc 
chúng, những kẻ vô đức tin nói với những người tin tưởng như sau: 
“Giữa hai chúng ta, nhóm nào là nhóm có địa vị tốt và đáng kính 
trọng hơn cả trong Hội đồng (của thành phố Makkah)?” 

74. - Nhưng trước chúng đã có bao nhiêu thế hệ giầu có và hào 
nhoáng hơn chúng đã bị TA tiêu diệt? 

75. - Hãy bảo chúng: “Ai sống trong lầm lạc, thì Đấng (Allah) Rất 
mực Độ lượng sẽ nới lỏng sợi dây cho y sống thêm một thời gian 
cho đến khi chúng thấy điều đã được hứa với chúng thể hiện trước 
mắt- hoặc là Hình phạt hoặc là Giờ (Tận thế)- thì lúc đó chúng sẽ 
biết ai là kẻ có địa vị tồi tệ nhất và có lực lượng yếu ớt nhất. 

76. - Và Allah sẽ gia tăng Chỉ đạo cho những ai đi đúng đường. Và 
những việc làm từ thiện đối với Rabb của Ngươi sẽ tồn tại lâu dài, 
và sẽ tốt nhất về phương diện tưởng thưởng và kết cuộc. 
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SQrah 19. Maryam Juzu 16 

77. - Thê Ngươi có thấy (loại) người đã phủ nhận những Lời mặc khải của 
TA nhưtig lại nói: “Chắc chắn tôi sẽ được ban cấp của cải và con cái.” 

78. - Phải chăng y đã nhìn thấu điều vô-hình hoặc đã nhận một Lời 
cam kết nào với Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng? 

79. - Nhất định không! TA sẽ cho ghi sổ điều y đã nói và sẽ gia tăng 
hình phạt cho y (trong Hỏa ngục). 

80. - Và TA sẽ thừa kê y về những thứ mà y đã nói bởi vì y đến gặp 
lại TA (tay không) trơ trọi một mình (sau khi chết). 

81. - Và họ chấp nhận những thần linh khác ngoài Allah mục đích 
nhờ chúng giúp họ thêm quyen thế và uy danh. 

82. - Nhất định không! Những thần linh đó sẽ phủ nhận công trình 
thờ phụng của họ và sẽ trở thanh đối thủ chống lại họ. 

83. - Há Ngươi không thấy việc TA đã cử những tên Shaytãn đến với 
những kẻ vô đức tin hầu xúi giục chúng nổi trận lôi đình? 

84. - Bởi thế chớ vội chống báng chúng. Quả thật, TA chỉ gia hạn cho 
chúng một số (ngày gia hạn) nhất định. 

85. - Vào một Ngày TA sẽ tập trung những người ngay chính sợ 
Allah đến trình diện Đấng Rất mực Độ lượng như một phái đoàn . 

86. - Và TA sẽ lùa nhữhg tên tội lỗi xuống Hỏa ngục như một đàn thú. 

87. - Không ai có quyền can thiệp ngoại trừ người nào đã nhận từ 
Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng một Lời cam-ket. 

88. - Và chúng nói: “Đấng Rất mực Độ lượng đã có một đứa con trai.” 

89. - Chắc chắn các người đã dựng đứng một điều tội lỗi vô cùng tày trời; 

90. - Vì thế mà các tầng trời gần như muốn vở tung, trái đất gần như 
muốn bể ra làm hai và những quả núi gần như muốn sụp đổ tan tành, 

91. - Bởi chúng bịa đặt điều cho rằng Đấng Rất mực Độ lượng có con trai; 

92. - Và thật hết sức phi lý cho rằng Đấng Rất mực Độ lượng đã có 
một đứa con trai; 

93. - Bởi vì thật ra mọi nhân vật trong các tầng trời và ữái đất đều 
đến trình diện Đấng Rất mực Độ lượng như một người bề tôi. 

94. - Chắc chắn, Ngài đã kiểm kê và đánh số họ một cách chính xác. 

95. - Và vào Ngày Phục sinh, từng người một sẽ đơn độc đến trình 
diện Ngài. 
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Surah 20. Ta-Hã Juzu 16 

96, - Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện sẽ được Đấng 
(Allah) Rất mực Độ lượng thương yêu; 

97, - Bởi thế TA làm cho Nó (Qur'ãn) thành dễ dàng với chiếc lưỡi (tiếng 
nói, giọng nói) của Ngươi mà Ngươi dùng để báo tin mừng cho những 
người ngay chính sỢ Allah và để cảnh cáo đám người hay cãi vã. 

98, - Và có bao nhiêu thế hệ trước họ đã bị TA tiêu diệt? Há Ngươi 
có tìm thấy một người nào của bọn chúng hoặc nghe một lời xầm xì 
nào của chúng hay không? 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1 .-Tã. Rã. 

2. - Không phải TA ban Qur'ãn (này) xuống cho Ngươi 
(Muhammad) làm cho Ngươi buon, 

3. - Mà đó là một Lời Nhắc Nhở dành cho những người sợ (Allah).- 

4. - Một sự Mặc khải từ Đấng đã tạo hóa trái đất và các tầng ười ở 
trên cao. 

5. - Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng lên ngôi trên chiếc Ngai vương. 

6. - Bất cứ vật gì trong các tầng trời và dưới đất và vật gì nằm giữa 
trời đất và vật gì nằm sâu dưới lòng đất đều là của Ngài cả. 

7. - Và nếu Ngươi có nói lớn tiếng thì quả thật Ngài vẫn biết rõ điều 
bí mật kể cả điều được bưng bít kin hơn nữa. 

8. - Allah! Không có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ có Ngài. Ngài 
mang những tên gọi tốt đẹp nhất. 

9. - Và Ngươi đã biết câu chuyện của Mũsa hay chưa? 

10. - Khi thấy một ngọn lửa, Người bảo gia đình của Người: “Hãy 
tạm dừng chân ở đây. Hy vọng ta sẽ mang về cho các người một cục 
than hồng hoặc ta sẽ tìm thấy nơi đông lửa một Chỉ đạo.” 

11- Nhưng khi Người tiến đến đông lửa, bổng nhiên có tiếng gọi 
bảo: “HỡiMũsa! 

12.- ‘TA đây! TA là Rabb của nhà ngươi. Hãy cởi giày của ngươi ra. 
Quả thật, nhà ngươi đang ở nơi thung lũng 'Tuwa' linh thiêng; 
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Surah 20. Ta-Hã Juzu 16 

13. - “Và TA đã chọn nhà ngươi. Bởi thế, hãy lắng nghe điều mặc khải. 

14. - “Rõ chính TA là Allah đây. Không có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ 
TA. Do đó, hãy thờ phụng TA; và hãy dâng lễ ‘Salãh’ để tưởng nhớ TA. 

15. - “Thật sự Giờ (Xét xử) đang tiến đến nhưng TA muốn giữ kín nó để cho 
môi linh hồn nuôi hy vọng sẽ được ân thưởng tùy theo cố gắng của mình. 

16. - “Do đó, chớ để cho ai không có đức tin nơi nó và chạy theo những dục 
vọng của mình làm cho Ngươi xao lãng nó e rằng Ngươi sẽ bị tiêu diệt. 

17. - “Và vật gì nơi tay phải của Ngươi vậy, hỡi MủsaT 

18. - Người thưa: “Đó là chiếc gậy mà bề tôi dùng để tựa mình và đập 
rụng lá cây cho đàn cừu của be toi và nhiều công dụng khác nữa.” 

19. - (Allah) phán; “Hãy quẳng nó xuống, hỡi Mũsa!” 

20. - Thế là Người ném nó xuống. Nó biến thành một con rắn biết bò. 

21. - (Allah) phán: “Hãy nắm lây nó và chớ sợ. TA sẽ làm cho nó 
hiện nguyên hình trở lại. 

22. - “Và hãy áp bàn tay (phải) của Ngươi sát vào ba sườn của Ngươi, 
nó sẽ hiện ra trắng toát, không có gì đau đớn cả. Một Phép lạ khác. 

23. - “Để TA trưng cho Ngươi thấy một số Dâu lạ lớn nhất của TA. 

24. - “Hãy đi gặp Fir'aun (Phê-rô). Quả thật, nó đã tàn ác quá mức.” 

25. - (Mũsa) thưa: “Lạy Rabb\ Xin Ngài nới rộng lòng ngực của bề tôi; 

26. - “Và làm cho công tác của bề tôi được dễ dàng; 

27. - “Và tháo cái gút (ngọng) ra khỏi lưỡi của bề tôi; 

28. - “Để chúng (đối phương) có thể hiểu được lời nói của bề tôi. 

29. - “Và xin cử một người phụ tá cho bề tôi từ gia đình của bề tôi; 

30. - “Hãrũn, người anh của bề tôi; 

31. - “Xin Ngài gia tăng sức mạnh cho bề tôi qua anh ấy; 

32. - “Và bắt anh ấy chia sẻ công việc của bề tôi; 

33. - “Để (hai) chúng tôi có thể tán dương Ngài nhiều; 

34. - “Và tưởng nhớ Ngài thật nhiều; 

35. - “Bởi vì quả thật Ngài Hằng thấy chúng tôi.” 

36. - (Allah) phán: “Chắc chắn các điều mà Ngươi yêu cầu được 
chấp thuận, hỡi Mũsal 

37. - “Và chắc chắn, TA đã gia ân cho ngươi vào một dịp khác 
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Sũrah 20. Tã-Ha Juzu 16 

38. - “Khi TA đã mặc khải cho người mẹ của Ngươi điều mặc khải (này:) 

39. - “Hãy đặt nó (Mũsa) vào ữong cái rương và ném nó xuống sông; 
(nước) sông sẽ đẩy giạt nó lên bờ; một kẻ thù của TA và là kẻ thù 
của nó sẽ vớt nó lên bờ.” Và TA đã ban cho ngươi tình thương từ TA 
(hỡi Mũsal) để Ngươi được nuôi dưỡng dưới Mắt (săn sóc) của TA. 

40. - “Khi người chị của ngươi la cà đi theo và nói: “(Quí ngài có 
muốn) tôi chỉ cho quí ngài một người để chăm sóc đứa bé hạỵ không? 
Bằng (cách) đó TA mang ngươi ưả lại cho mẹ của ngươi đe cho cạp 
mắt của bà dịu lại và hết lo buồn. Và ngươi đã (lỡ tay) giết chết một 
người (dân Ai-cập) nhưng TA đã cứu ngươi ra khoi cảnh nguy khốn và 
đã thử thách ngươi với một sự thử thách lớn Rồi Ngươi lưu sống nhiều 
năm với người dân Miđian. Rồi Ngươi đến đây như đã định, hỡi Mũsal 

41. - “Và TA đã rèn luyện Ngươi (để làm việc) cho TA. 

42. - “Hãy lên đường, ngươi và anh của ngươi, với Phép lạ của TA và 
chớ xao lãng việc tưởng nhớ TA. 

43. - “Hai ngươi hãy đi gặp Fir’aun. Quả thật, nó đã tàn ác quá mức. 

44. - “Tuy nhiên hãy ăn nói với nó lời lẽ nhã nhặn may ra vì thế nó 
sẽ lưu ý đến Lời cảnh cáo hoặc sợ (Allah).” 

45. - Hai người thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Quả thật, chúng tôi sợ y 
nổi nóng mà hãm hại chúng tôi hoặc sợ y hung tợn quá mức.” 

46. - (Allah) phán: “Chớ sợ! Chắc chắn TA ở cùng với hai ngươi. TA 
nghe và thấy hết mọi việc. 

47. - “Do đó, hai ngươi hãy lên đường đi gặp nó và bảo: ‘Quả thật 
chúng tôi là Sứ gia của Rabb của ngài. Xin ngài hãy để cho con 
cháu của Israel ra đi với chúng tôi và chớ trừng phạt họ. Thật sự, 
chúng tôi đến gặp ngài với một Phép-lạ từ Rabb cua ngài. Và Bằng 
an cho ai tuân theo Chỉ đạo. 

48. - Quả thật chúng tôi được (Rabb chúng tôi) mặc khải (cho biết) 
sự trừng phạt (đang chờ) ai là kẻ phủ nhận (Thông-điệp của Ngài) 
và quay bỏ đi. 

49. - (Fir'aun) bảo: “Thế ai là Rabb của hai ngươi, hỡi Mũsa?” 

50. - (Mũsa) đáp: “Rabb chúng tôi là Đấng đã ban cho mọi vật hình 
thể và bản chất rồi hướng dẫn (chúng).” 

51. - (Fir'aun) bảo: “Thế điều kiện của những người thuộc thế hệ 
trước ra sao? 
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52. - (Musa) đáp: “Rabb của tôi biết rõ điều kiện của họ trong sổ 
sách (của Ngài); Rabb của tôi không nhầm lẫn cũng không quên sót 
(điều gì): 

53. - “Đấng đã làm trái đất thành một giường ngủ cho quí ngài và mở 
nơi đó những con đường thông thương qua lại và ban nước mưa từ 
trên trời xuống cho quí ngài; TA dùng nó để làm mọc ra đủ cặp 
thảo mộc khác nhau. 

54. - “Hãy ăn (rau cải) và nuôi gia súc của quí ngài.” Quả thật, trong 
sự việc đó là cấc Dấu-hiệu cho những người thông hiểu (lẽ thật). 

55. - Từ nó (trái đất) TA đã tạo hóa các người và sẽ hoàn các người 
về lại cho nó và từ nó sẽ đưa các người trở ra một lần nữa. 

56. - Và chắc chắn TA đã trưng cho y (Fir'aun) thấy tất cả Phép-lạ 
và Bằng-chứng của TA, nhưng y phủ nhận và từ chối. 

57. - Y bảo: “Phải chăng ngươi đến gặp bọn ta với dụng ý dùng các 
pháp thuật của ngươi đuổi bọn ta ra khỏi lãnh thổ của bọn ta hay 
sao, hỡi Mũsal 

58. - “Nhưng bọn ta cũng có thể đưa ra pháp thuật tương tự để đối 
chọi vđi ngươi. Do đó giữa bọn ta và nhà ngươi hãy hẹn gặp nhau tại 
một nơi đất bằng mà đôi bên nhất định sẽ có cơ hội như nhau.” 

59. - (Mủsa) đáp: “Cuộc hẹn của quí ngài sẽ nhằm vào Ngày đại hội 
và hãy cho dân chúng tụ tập vào lúc mặt trời lên cao khoảng một 
sào.” 

60. - Do đó, Fir'aun lui về, bàn thảo kế-hoạch rồi đến nơi hẹn. 

61. - Mũsa bảo họ: “Quí ngài sắp mắc họa đến nơi rồi! Chớ đặt điều 
nói dối rồi đổ thừa cho Allah e rằng Ngài sẽ tiêu diệt quí ngài bằng 
một hình phạt. Và kẻ ngụy tạo chắc chan sẽ thất bại. 

62. - Thế rồi, chúng bàn cãi với nhau về công việc của chúng và giấu 
kín cuộc mật nghị. 

63. - Chúng bảo nhau: “Hai tên này quả thật là hai tên phù thủy, 
chúng muôn dùng pháp thuật để đuổi quí ngài ra khỏi lãnh thổ và 
xóa bỏ lối sống quí phái của quí ngài. 

64. - “Do đó, hãy hợp đồng kế hoạch rồi đến nơi hẹn, và đi theo đội 
ngũ chỉnh tề. Ngày nay, ai cao tay ấn chắc chắn sẽ thắng cuộc.” 
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Surah 20. Ta-Ha Juzu 16 

65. - Chúng bảo: “Hỡi Mũsa\ Hoặc ngươi ném (bửu bôi) xuống 
(trước) hoặc bọn ta là người đầu tiên ném xuống?” 

66. - (Mữsa) đáp: “Không, quí vị ném trước.” Và nầy! do pháp thuật 
của chúng, những sợi dây và những chiếc gậy của chúng hiẹn hình 
trước mặt Người (Mũsa), giống như chúng cử động được. 

67. - Thấy thế, Mũsa đâm sợ trong lòng. 

68. - TA phán “Chớ sợ! Chắc chắn nhà ngươi cao tay ấn hơn. 

69. - “Và hãy ném bảo vật nơi tay phải của ngươi xuống, nó sẽ nuốt 
hêt những vật mà chúng đã làm ra. Quả thật, vật mà chúng đã làm 
chỉ là xảo thuật của một nhà ảo thuật. Và nhà ảo thuật sẽ không 
thành công dù từ đâu đến.” 

70. - Bởi thế, những tên phù thủy buông mình xuống phủ phục. Chúng 
thưa: “Chúng tôi tin tưởng nơi Đức Rabb của Hãrũn và Mũsa.” 

71. - (Fir'aun) bảo: “Các ngươi đã táo gan tin tưởng nơi Ngài (Allah) 
trước khi ta cho phép các ngươi ư? Chính tên (Mũsa) này là lãnh tụ 
của các ngươi nên hắn đã dạy các ngươi pháp thuật! Bởi thế chắc 
chăn ta sẽ cho chặt tay và chân của các ngươi mỗi bên một cái; và 
chăc chăn ta sẽ cho đóng đinh các ngươi trên thân cây chà-là để cho 
các ngươi biết giữa hai bên ai sẽ trừng phạt nghicm khắc và lâu hơn.” 

22.- (Các tên phù thủy) đáp: “Chúng tôi sẽ không bao giờ xem ngài 
quí hơn những băng chứng rõ rệt đã đến với chúng tôi và quí hơn 
Đâng đã sáng tạo ra chúng tôi. Thế, ngài cứ quyết định làm điều gì 
ngài muốn; thật sự, ngài chỉ có thể định đoạt điều gi liên quan đến 
đời sống trần tục này thôi! 

73. - “Thật sự, chúng tôi đã tin tưởng nơi Đức Rabb (Allah) của 
chúng tôi. Chúng tôi hy vọng Ngài sẽ tha thứ cho chúng tôi về tội lỗi 
của chúng tôi và (vê tội đã làm) những phù phép mà ngài đã bắt ép 
chúng tôi làm. Bởi vì Allah Ưu Việt, va Vĩnh cửư.” 

74. - Quả thật ai đên trình diện Rabb của y (vào Ngày Xét xử) như 
một kẻ tội lỗi thì chắc chắn sẽ sa Hỏa ngục, một nơi y sẽ không chết 
và cũng sẽ không sống. 

75. - Và ai đến trình diện Ngài như một người có đức tin và đã làm 
việc thiện thì là những người sẽ được ân thưởng cấp bậc ưu hạng: 

16.- Những Ngôi vườn Vĩnh cửu (Thiên Đàng Adn), bên dưới có các 
dòng sông chảy. Họ sẽ vào ở trong đó đời đời. Và đó là phần thưởng 
của những người đã tẩy sạch bản thân mình (khỏi tội). 

316 



nv 



Surah 20. Ta-Ha Juzu 16 

77, - Và chắc chắn TA đã mặc khải cho Mủsa, (phán:) “Hãy dẫn các 
bây tôi của TA ra đi ban đêm và (dùng chiếc gậy) đánh xuống 
(biển) hâu dọn đường ráo khô cho họ băng qua biển (Hồng hải). Chớ 
sợ (đám Fir'aun) đuổi theo bắt cũng chớ lo sợ (bị chết chìm dưới 
nước).” 

78, - Sau đó, Fir'aun cùng với lực lượng đuổi theo bắt họ nhưng sóng 
biển đã bao phủ và nhận úp chúng toàn bộ. 

79, - Và Fir'aun đã dẫn người dân của y đi lạc (khỏi Chính đạo) và 
đã không hướng dẫn họ. 

80, - Hỡi con cháu của Israel! TA đã cứu thoát các người khỏi kẻ thù 
của các người, và đã kết ước với các người ở phía bên phải của ngọn 
núi (Sinai) và đã ban Manna và chim cut xuống cho các người. 

81, - (Và phán): “Hãy dùng các món thực phẩm tốt và sạch mà TA 
đã cung cấp nhưng chớ thái quá trong đó e rằng cơn Thịnh nộ của 
TA sẽ giáng lên các người; và ai mà cơn Thịnh nộ của TA giáng 
nhằm phải thì chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. 

82, - “Nhưng thật sự TA cũng Hằng Tha thứ cho ai biết hối cải, và có 
đức tin và làm việc thiện rồi theo đúng Chỉ đạo (cho đến chết).” 

83, - Và (khi Mũsa lên đến ngọn núi Sinai, Allah phán:) “Điều chi 
giục Ngươi bỏ người dân của Ngươi đến đây trước vậy, hỡi MũsaT 

84, - (Mũsa) thưa: “Họ bám sát theo dấu chân của bề tôi; bề tôi vội 
đên trình diện Ngài, lạy Rabb, để mong Ngài hài lòng.” 

85, - (Allah) phán: “Quả thật TA đã thử thách đám dân của Ngươi 
sau (khi) Ngươi (ra đi) và tên Sămirĩ1 đã hướng dẫn họ lầm lạc.” 

86, - Bởi thế, Mũsa quay về gặp đám dân của Người vừa giận vừa 
buôn. Người bảo: “Này hỡi dân ta! Rabb (Allah) của các người đã 
không hứa với các người một lời hứa tốt đẹp hay sao? Phải chăng lời 
hứa của Ngài quá lâu đối với các người? hay là các người muốn cơn 
Thịnh Nộ của Rabb của các người sẽ giáng xuống các người? cho 
nên các người đã nuốt lời hứa với ta? 

87, - Họ đáp: “Chúng tôi không tự quyền bội ước với thầy nhưng vì 
chúng tôi bị bắt vác nặng nữ trang của toàn dân (Ai-cập) cho nên 
chúng tôi quẩng chúng (vao lửa) theo đề xuất của Sãmiri. 

Có lẽ là một người Ai-cập đã tin tưởng theo Nabi Musa và ra đi cùng với người 
dân Israel. 
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Surah 20. Ta-Hã Juzu 16 

88. - Rồi y (Sãmirĩ) đúc ra cho họ một con bò con, thân hình của nó 
(phát âm giống âm) rống (của con bò). Rồi họ bảo: “Đây là thần 
linh của các người và là thần linh của Mũsa nhưng (Mũsa) đã quên. 

89. - Thế, họ đã không nhận thấy nó (bò đúc) không trả lời họ được 
tiêng nào và không thể hãm hại cũng không làm lợi gì được cho ho 
hay sao? 

90. - Và chắc chắn Hãrũn cũng đã bảo họ trước đó: “Hỡi dân ta! Các 
người chỉ bị thử thách bởi nó (con bò đúc) và quả thật Rabb của các 
người là Đấng (Allah) Rât mực Độ lượng. Do đó hãy nghe theo ta và 
tuân lệnh ta.” 

91. - Họ đáp: “Chúng tôi sẽ không bao giờ ngưng thờ nó cho đến khi 
nào Mũsa (Môi-se) trở về gặp chúng tôi.” 

92. - (Mũsa) bảo: “Hỡi Hãrũnl Điều gì cản anh (không chận đứng 
họ) khi anh thấy họ lầm lạc? 

93. - “Há anh không tuân theo tôi? Phải chăng anh đã không tuân 
lệnh của tôi?” 

94. - (Hãrũn) đáp: “Hỡi em trai của ta! Chớ nắm râu và đầu của ta! 
Quả thật anh đã sợ việc em sẽ nói: 'anh đã gây chia rẽ giữa con 
cháu của Israel và đã không thi hành lời dặn của toi.' “ 

95. - (Mủsa) bảo: “Hỡi SãmirV. Mục tiêu của ngươi là gì (khi ngươi 
đúc ra con bò này?” 

96. - Y đáp: “Tôi thấy điều mà họ không thây. Bởi thế tôi đã hốt một 
năm (đât) nơi dâu chân (ngựa) của Thiên sứ Ụỉbrĩt) và ném nó (lên 
con bò đúc). Tâm trí của tôi đã xúi giục tôi như thê?’ 

97. - iMũsa) bảo y: “Hãy cút đi! Suốt đời này (hình phạt) dành cho 
ngươi sẽ như sau: ngươi sẽ nói (với người ta:) “Chớ chạm đến mình 
tôi! và (trong tương lai) ngươi sẽ gặp một lời hứa (trừng phạt) mà 
ngươi sẽ không bao giờ tránh khỏi. Và bây giờ ngươi hãy giương 
măt ra nhìn thân linh của ngươi, vật mà ngươi đã dốc lòng sùng bái; 
chăc chăn bọn ta sẽ đốt nó (ra tro) rồi sẽ vãi tung nó xuống biển.” 

98. - Thượng Đế của các ngươi ch! là Allah, Đấng mà ngoài Ngài, 
không có một Thượng Đế nào khác. Và sự Hiểu Biết của Ngài bao 
la, tóm thâu hết mọi vật. 
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Surah 20. Tã-Hă Juzu 16 

99. - TA kể lại cho Ngươi (Muhammad) một vài tin tức về các diễn 
biến trước đây như thế. Và chắc chắn, chính TA đã ban cho Ngươi 
Thông điệp nhắc nhở này. (Qur'ãn) 

100. - Ai lánh xa Nó (Qur'ãn) thì sẽ vác gánh nặng (tội lỗi) vào Ngày 
Phục sinh. 

101. - Họ sẽ ở mãi trong (tình trạng) đó. Và gánh nặng (tội lỗi) của 
họ vào Ngày Phục sinh thạt là xấu xa. 

102. - Ngày mà tiếng Tù-và sẽ được thổi vang; và ngày đó TA sẽ cho 
tập trung những kẻ tội lỗi, xanh mắt (vì sợ hãi). 

103. - Chúng xầm xì bàn tán với nhau: “Các anh chỉ ở lại (đây) lâu 
khoảng chừng mười ngày.” 

104. - TA biêt rõ những điều chúng sẽ nói khi một người xét đoán 
giỏi nhât trong bọn lên tiếng: “Chắc chắn các anh sẽ ở lại đây lâu 
chỉ khoảng một ngày.” 

105. - Và chúng hỏi Ngươi về những quả núi, hãy bảo chúng: “Rabb 
(Allah) của ta sẽ bứng chúng và vãi đi tứ tán. 

106. - “Rồi Ngài (Allah) sẽ để cho nó (trái đất) thành bình địa; 

107. - “Nơi đó, Ngươi sẽ thấy không có gì quanh co và lồi lõm.” 

108. - Vào Ngày đó, (nhân loại) sẽ đi theo vị Gọi (Thiên thần). Y 
chăng có ý gì lừa dối; và những tiếng nói sẽ tắt lịm đi trước mặt 
Đâng Rất mực Độ lượng cho nên Ngươi sẽ không còn nghe thây gì 
ngoài tiếng xầm xì; 

109. - Vào Ngày đó, việc can thiệp sẽ vô giá trị ngoại trừ của ai mà Đấng 
Rất mực Độ lượng cho phép và lời yêu cầu của y được chấp thuận. 

110. - Ngài (Allah) biết điều gì trước họ (nhân loại) và điều gì sau họ 
và họ không biết một tí gì về nó theo sự hiểu biết (của họ). 

111. - (Tât cả) các bộ mặt sẽ gục xuống trước Đấng Hằng sống, 
Đâng Tự Hữu và Nuôi Dưỡng (vạn vật); và ai gánh vác tội lỗi trên 
lưng thì chắc chắn sẽ thất bại. 

112. - Và ai làm việc thiện và có đức tin thì sẽ không sợ bị thiệt thòi 
và mất phần. 

113. - Và TA đã ban Nó (Qur'ãn) xuống bằng tiếng Ả-rập đúng như 
thê và đã giải thích cặn kẽ trong đó những lời cảnh cáo để may ra 
chúng sỢ hoặc may ra nó sẽ làm cho chúng tưởng nhớ (đến Allah). 
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Sũrah 20. Ta-Hã Juzu 16 

114. - Bởi thế, cao cả nhât là Aỉlah, Đức Vua thật sự. Và chớ giục 
giã với Qur'ãn trước khi việc mặc khải Nó sẽ hoàn tất cho Ngươi. Và 
hãy cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài gia tăng kiến 
thức cho bề tôi.” 

115. - Và chắc chắn TA đã kêt ước với Ẵdam trước đây nhưng Người 
đã quên; và TA thây Người không cương quyết. 

116. - Và khi TA phán cho các Thiên thần: “Hãy phủ phục trước 
AdamV' Do đó, chúng phủ phục ngoại trừ Ịblĩs, nó từ chối. 

117. - Sau đó TA phán: “Hỡi Ẩdamì Quả thật đây là một kẻ thù của 
ngươi và vợ của ngươi. Bởi thế chớ để cho nó đưa hai (vợ chồng) 
nhà ngươi ra khỏi Vườn trời e rằng ngươi sẽ đau khổ. 

118. - “Quả thật, đó là chỗ hứa của ngươi; trong đó (Thiên đàng) 
ngươi sẽ không bị đói cũng không bị trần truồng. 

119. - “Quả thật trong đó ngươi sẽ không bị khát cũng không bị nóng 
nực.” 

120. - Nhưng Shaytãn đã thì thào với Người (Ẵdam). Nó nói: “Hỡi 
Adam\ Ngươi có muôn ta đưa ngươi đến Cây Vĩnh cửu và một vương 
quốc sẽ không bao giờ điêu tàn chăng?” 

121- Rồi hai người (vợ chồng Ẵdam) ăn (trái) của cây đó. Bởi thế 
phần kín đáo của haị người lộ ra trước mắt. Thế nên hai người khâu 
lá cây của Vườn trời để che kín thân mình lại. Bởi vì Ẫdam đã bất 
tuân Rabb (Allah) của Người, cho nên Người lầm lạc. 

122. - Rồi Rabb của Người chọn Người. Ngài quay lại tha thứ và 
hướng dẫn Người. 

123. -jA.llah) phán: “Cả hai hãy đi xuống khỏi đó (Vườn trời), thù 
hăn lẫn nhau. Nhưng nếu có Chỉ đạo từ TA đến cho các ngươi, ai 
theo Chỉ đạo của TA thì sẽ không lầm lạc cũng không khổ sở. 

124. - “Ngược lại, ai lánh xa Thông-điệp Nhắc-nhở của TA thì chắc 
chắn sẽ sống một cuộc đời eo hẹp (kho sở) và vào Ngày Phục sinh 
TA sẽ phục sinh y trở lại mù lòa.” 

125. - Y sẽ thưa: “Lạy Rabb (Allah!) Tại sao Ngài dựng bề tôi sống 
lại mù lòa trong lúc trước đây bề tôi nhìn thây.” 
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Sũrah 20. Tã-Ha Juzu 16 

126. - (Ạllah sẽ) phán: “Như thế đấy! Các Lời mặc khải của TA đã 
đên với ngươi nhưng ngươi không quan tâm; và Ngày nay (TA) bỏ 
quên ngươi trở lại giong như thế.” 

127. - Và TA trả đũa ai vượt quá mức giới hạn và không tin tưởng nơi 
các Lời mặc khải của Rabb của y đúng như thế. Và chắc chắn sự 
trừng phạt ở Đời sau sẽ khắc nghiệt và dai dẳng hơn. 

128. - Hẳn không là một Chỉ đạo cho họ hay sao việc TA đã tiêu diệt 
bao nhiêu thê hệ trước họ, chủ nhân của các căn nhà mà chúng đang 
giẫm đi? Quả thật nơi sự việc đó là những Dấu hiệu cho những 
người thông hiểu. 

129. - Và nêu không vì một Lời phán của Rabb của Ngươi (hỡi 
Muhammad!) đã được tuyên bô và một thời hạn đã được ân định thì 
chắc chắn (Hình phạt) đã xảy ra (cho chúng) rối. 

130. - Bởi thê, hãy rán chịu đựng với những lời (mỉa mai) của chúng 
và hãy tán dương ca tụng Rabb của Ngươi trước khi mặt trời mọc và 
trước khi mặt trời lặn; và hãy tán dương Ngài vào những giờ giấc 
của ban đêm và giờ giấc đầu và cuối của ban ngày để may ra Ngươi 
sẽ hài lòng (với phần thưởng mà Ngài sẽ ban cho). 

131. - Và chớ trô" mắt nhìn về những thứ mà TA đã ban cấp cho 
những cặp (bè nhóm) của chúng hưởng thụ, sự lộng lẫy của đời sông 
trân tục này, (những thứ) mà TA dùng để thử thách chúng; Ngược lại 
thiên lộc của Rabb của Ngươi là ưu tốt và lâu dài hơn. 

132. - Và hãy ra lệnh cho người nhà của Ngươi dâng lễ ‘Salãh’ và 
hãy kiên nhẫn. TA không đòi hỏi Ngươi lộc dùng; TA cung câp nó 
cho Ngươi. Và kêt cuộc tốt đẹp dành cho ai sùng bái và sỢ Allah. 

133. - (Những kẻ vô đức tin) nói: ‘Tại sao Y (Muhammad) không 
mang đên cho chúng ta một bằng chứng của Rabb của Y?” Há 
những điêu ghi trong các Tờ kinh cũ (như kinh Taurãh và Injĩl) đã 
không là một bằng chứng rõ rệt cho chúng hay sao? 

134. - Và nêu TA tiêu diệt chúng bằng một hình phạt trước khi 
(Qur'ãn được mặc khải) thì chắc chắn chúng sẽ thưa: “Lạy Rabb 
chúng tôi! Tại sao Ngài không cử một Sứ gia đến với chúng tôi để 
chúng tôi có dịp tuân theo các Lời mặc khải của Ngài trước khi 
chúng tôi bị thất sủng và bị hạ nhục?” 

135. - Hãy bảo chúng: “Mỗi người (trong chúng ta) đều mong đợi (sự 
Xét xử của Allah); do đó các người hãỵ chờ đợi đi. Rồi các người sẽ 
sớm biêt ai đi theo con đường bằng phang và ai được hướng dan.” 
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Surah 21. Al-Anbiyã' Juzu 17 

AL-ANBIYÃ’ 
(Các Nabi) 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1- Việc xét-xử nhân loại ngày càng đến gần, nhưng họ vẫn dửng 
dưng quay bỏ đi. 

2, - Họ nghe không sót từng lời cảnh cáo mới của Rabb của họ nhưng 
nghe chỉ với tinh thần bông đùa, 

3, - Lòng họ không mây thiết tha. Những kẻ làm điều sai quây giấu 
kín cuộc mật đàm của họ. (Họ bảo:) “Phải chăng (người) này chỉ là 
một người phàm như quí vị? Phải chăng quí vị bị mê-hoặc bởi pháp- 
thuật (của nó) trong lúc quí vị nhìn thấy ro (sự việc)?” 

4, - Hãy bảo họ (hỡi Muhammad:) “Rabb của ta biết rõ (từng) lời nói 
(thôt ra) trong các tầng trời và trái đất bởi vì Ngài là Đấng Hằng 
Nghe và Hằng Biết (mọi việc). 

5, - “Không! họ nói: (Những lời y nói ra) chỉ là những giãc mộng lộn 
xộn. Không! Y bịa đặt ra nó (Qur'ãn). Không! Y là một nhà thơ. 
Thê, hãy bảo y mang đến cho bọn mình một Phép lạ (bằng chứng) 
giông như những cái đã được ban câp cho các Sứ giả của thời xưa.” 

6, - Trước họ, không có một thị trấn nào trong sô các thị trân đã bị 
TA tiêu diệt lại có đức tin cả. Thế, họ (những kẻ ngoại giáo của thị 
trân Makkah này) sẽ tin tưởng hay sao?” 

7, - Và trước Ngươi (hỡi Muhammad!) (các Sứ giả) do TA cử đến chỉ 
là những người phàm mà TA đã mặc khải cho (Kinh sách). Bởi thế, 
nếu các ngươi không biết thì hãy hỏi những người đang giữ Thông 
điệp (như Kinh Taurãh và Injĩl thi sẽ rõ). 

8, - Và TA đã không làm ra họ (các Sứ giả) với cơ thể mà lại không 
ăn uống; vả lại, họ cũng không phải là những người bất tử. 

9, - Rồi TA đã hoàn tất Lời hứa (của TA) cho họ. Bởi thê TA đã cứu sống họ 
và người nào mà TA muốn. Và 7A đã tiêu diệt những kẻ tàn ác quá mức. 

10, - Chắc chắn, TA đã ban xucíng cho các người một Kinh sách trong 
đó là Thông điệp nhắc nhở của các người. Thê các người không hiểu 
hay sao? 
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Surah 21. Al-Anbiyã' Juzu 17 

11. - Và có bao nhiêu thị trân đã bị TA tiêu diệt vì (dân cư của 
chúng) đã làm điều sai quây và sau chúng, TA đã tạo ra một đám 
người khác (để thay thế)! 

12. - Bởi thế, khi thây Hình phạt của TA, chúng hớt hãi chạy trôn. 

13. - Chớ bỏ chạy, (hỡi người!) hãy trở lại với những cái (tiện nghi) 
mà các người đã sông xa hoa nơi đó và mái nhà (xưa) để các người 
có thể bị chất vân. 

14. - Chúng than thở: “Ôi thật khổ thân chúng tôi! Quả thật, chúng 
tôi là những kẻ làm điều sai quấy.” 

15. - Và tiêng kêu than của chúng kéo dài triền miên, mãi cho đến 
lúc TA làm tắt lịm đi như san bằng một cánh đồng sau mùa gặt. 

16. - Và TA đã không tạo hóa các tầng ười và đất và mọi vật giữa 
trời đất để vui chơi; 

17. - Nếu muốn có một thú tiêu khiển thì TA đã lấy nó từ TA, nếu 
TA có ý làm điều đó. 

18. - Không! TA lây Chân lý (Qur'ãn) ném vào sự giả dối, bởi thế, nó 
đánh vỡ đâu sự giả dối. Hãy xem! sự giả dôi chỉ có tiêu tan. Và khốn 
khổ cho các người về những điều (giả tạo) mà các người đã qui cho (7A)! 

19. - Bất cứ ai trong các tầng trời và ưái đất đều là (tạo vật) của 
Ngài (Ạllah) cả. Và bất cứ ai (Thiên thần) ở với Ngai đều không 
quá tự hào và mệt mỏi trong việc thờ phụng Ngài. 

20. - Đêm và ngày họ không ngưng tán dương ca tụng Ngài. 

21. - Phải chăng chúng đã tôn thờ những thần linh của trái đất có khả 
năng phục sinh được (người chết) hay sao? 

22. - Nếu trong trời đất có những thần linh khác ngoài Allah thì chắc 
chăn cả hai (trời và đât) sẽ đi đên chỗ sụp đổ. Bởi thế thật quang 
vinh và trong sạch thay Allah, Rabb của Ngai vương, về những điều 
chúng đã qui cho (Ngài). 

23" Ngài (Allah) sẽ không bị ai chất vân về việc Ngài làm, ngược 
lại chúng sẽ bị (Ngài) chât vân (về điều chúng đã qui cho Ngài). 

24" Phải chăng chúng đã tôn thờ những thần linh khác ngoài Ngài? 
Hãy bảo chúng: “Hãy trưng bằng chứng của các người ra xem! 
(Qur'ãn) này là Thông điệp nhắc nhở cho người nào theo Ta 
(Muhammad) và là điều nhắc nhở cho những người trước Ta. Không! 
Đa số bọn chúng không biết sự thật. Bởi thế chúng đã quay bỏ đi. 
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Surah 21. Al-Anbiya' Juzu 17 

25. - Và không một Sứ giả nào đã được cử phái đến trước Ngươi mà 
TA đã không mặc khải cho y bảo nói: “Không có Thượng Đế nào 
khác chỉ có TA (Allah), bởi thế hãy thờ phụng nêng TA.” 

26. - Và chúng (những kẻ ngoại giáo) đã nói: “Đấhg (Allah) Rất mực 
Độ lượng có một đứa con trai.” Quang vinh và ữong sạch thay Ngài! 
Không! Họ (những ai mà chúng cho là con cái của Allah) đều là bề 
tôi vinh dự (của Allah). 

27. - Họ (các Sứ giả của Allah) không nói trước Ngài (Allah) và chỉ 
làm theo mệnh lệnh của Ngài1. 

28. - Ngài biết điều gì (có) trước họ và điều gì (xảy ra) sau họ và họ 
không can thiệp giùm cho ai được ngoại trừ cho người nào mà Ngài 
(Allah) hài lòng. Và họ khiếp sợ Ngai. 

29. - Và ai trong họ tự xưng: “Ta là thần linh ngoài Ngài (Allah),” thì 
người đó sẽ bị TA phạt Hoả ngục. TA trừng phạt những kẻ làm điều 
sai quấy đúng như the. 

30. - Há những kẻ không có lòng tin không nhận thây rằng các tầng 
trời và trái đất quyện lại với nhau (thành một khối) trước khi TA che 
chúng ra làm hai hay sao? Và TA đã tạo mọi sinh vật từ nước. Thế, 
chúng sẽ không tin hay sao? 

31. - Và TA đã đặt trên trái đất các quả núi vững chắc sợ rằng nó 
(trái đât) rung chuyển với chúng và đã làm ra nơi đó các con đường 
thông thương (băng qua những ngọn núi) để may ra chúng được 
hướng dẫn. 

32. - Và TA đã làm bầu trời thành cái lọng che được canh giữ kỹ 
càng. Nhưng chúng quay bỏ đi trước những Dâu-hiẹu của no (bầu 
trời). 

33. - Và Ngài là Đâng đã tạo hóa ban đêm và ban ngày, và mặt trời 
và mặt trăng, mỗi vật bơi đi trong quỹ đạo (của nó). 

34. - Và trước Ngươi, TA đã không làm cho một người phàm nào 
sông bât tử cả. Thê phải chăng nếu Ngươi chết thì chúng sẽ sống bất 
tử hay sao? 

35. - Mỗi một linh hồn đều phải nếm cái chết; TA sẽ thử thách các 
người với điều xâu và điều tốt. Và các người sẽ được đưa trở về gặp 
lại TA (để chịu xét xử). 

1 Xem Tân Ước, Giăng (John) 12:49-50 
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Sũrah 21. Al-Anbiyã' Juzu 17 

36. - Và khi những kẻ không có đức tin thấy Ngươi, chúng chỉ muôn 
chê giễu Ngươi. (Chúng nói:) “Đây phải chăng là kẻ đã miệt thị 
những thần linh của quí vị?” và chúng đã phạm thượng khi nghe 
nhắc đến Đấng (Allah) Rất Mực Độ Lượng. 

37. - Con người được tạo ra (bẩm tính) nôn nóng. TA (Allah) sẽ sớm 
cho các ngươi thấy những bằng chứng của TA. Do đó chớ giục TA. 

38. - Và chúng nói: “Chừng nào lời hứa (trừng phạt) này sẽ thể hiện 
nếu quí vị (Muslim) nói sự thật?” 

39. - Giá những kẻ không tin biết được giờ phút mà chúng sẽ không 
thể tránh khỏi ngọn Lửa (của Hỏa ngục) táp vào mặt, và lưng của 
chúng và sẽ không được ai giúp đỡ (thì chúng đâu có giục TA) 

40. - Không! (Hình phạt) sẽ bất ngờ xảy đến cho chúng khiến chúng 
ngỡ ngàng. Rôi chúng sẽ không thể đẩy nó ra xa và cũng không 
được gia hạn thêm nữa. 

41. - Và chắc chắn nhiều Sứ giả trước Ngươi đã từng bị chế giễu 
nhưng chính những điều mà những kẻ nhạo báng thường chế giễu sẽ 
vây hãm chúng lại trong đó. 

42. - Hãy bảo chúng: “Ai canh giữ các người an toàn ban đêm và ban 
ngày khỏi (cơn Thịnh nộ) của Đấng Rất mực Độ lượng?” Không, 
chúng quay làm ngơ trước Lời nhắc nhở của Rabb của chung. 

43. - Hoặc phải chăng chúng được những thần linh (khác) bảo vệ 
tránh khỏi TAI Chúng sẽ không thể tự cứu mình và cũng không tự 
bảo vệ tránh khỏi (hình phạt của) TA. 

44. - Không! TA cho những người (Quraish) này và cha mẹ của 
chúng hưởng lạc cho đến khi tuổi thọ của chúng icéo dài thêm. Thế 
chúng^đã không thây việc TA đã đến tận đất đai của chúng, và thu 
hẹp dần dần biên giới1 của nó lại hay sao? Thê phải chăng chúng sẽ 
chiến thắng? 

Islãm phát triển và kiểm soát dần dần các vùng ngoại biên của Makkah, trung 
tâm sinh hoạt của người Quraish thờ đa thần. 
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Sũrah 21. Al-Anbiyã' Juzu 17 

45. - Hãy bảo chúng: “Ta (Muhammad) chỉ cảnh cáo các người theo 
Lời mặc khải (đã được truyền xuống).” Nhưng người điếc không 
nghe được tiếng gọi dù y có được cảnh cáo đi nữa. 

46. - Và nêu có một làn hơi trừng phạt của Rabb của Ngươi chạm 
phải chúng thì chắc chắn chúng sẽ than: “Thật khổ thân chúng tôi! 
Rõ thật chúng tôi là những kẻ làm điều sai quấy. 

47. - Và TA sẽ thiết lập các bàn cân công lý vào Ngày Phục sinh. Bởi 
thê sẽ không có một người (linh hồn) nào bị đối xử bất công về bất 
cứ điều gì. Và nếu (chúng có làm một việc dù nhỏ) bằng sức nặng 
của một hạt cải đi nữa, thì TA cũng sẽ mang nó ra (cân đo). Và một 
mình TA đủ làm công việc thanh toán sổ sách. 

48. - Và chắc chắn TA đã ban cho Mũsa và Hărũn Tiêu chuẩn xét xử 
và một Ánh-sáng quang minh (Kinh Taurãh) và một sự Nhắc nhở 
cho những người ngay chính sợ Allah. 

49. - Những ai âm thầm sợ Đức Rabb (Allah) vô hình của họ và 
khiếp sợ Giờ (Xét xử). 

50. - Và đây là một Thông điệp nhắc nhở (Qur'ãn) đầy phúc đức mà 
TA đã ban xuống (cho các ngươi). Thế các ngươi, (hỡi Muslim!) sẽ 
phủ nhận Nó hay sao? 

51. - Và chắc chắn trước đây TA đã ban cho Ibrãhĩm lẽ phải của 
Người; và TA Hằng quen biết Người. 

52. - (Hãy nhớ) khi Người thưa với phụ thân và người dân của Người 
bảo: “Những hình tượng này mà quí vị sùng bái là gì vậy?” 

53. - Họ đáp: “Bọn ta thấy cha mẹ của bọn ta tôn thờ chúng.” 

54. - Người bảo: “Chắc chắn quí vị và cha mẹ của quí vị, tất cả, đã 
công khai lầm lạc.” 

55. - Họ đáp: “Ngươi nói thật hay bông đùa với bọn ta?” 

56. - Người bảo: “Không! Rabb của quí vị là Rabb (Đâng Chủ Tể) 
của các tầng trời và trái đất, Đấng đã sáng tạo chúng (từ cái không). 
Và tôi là một trong những người làm chứng cho việc đó. 

57. - Và Người thề: “Nhân danh Allah! Chắc chắn tôi sẽ đặt kế 
hoạch đập phá những bức tượng của các ông sau khi các ông bỏ đi.” 
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Sũrah 21. Al-Anbiyã' Juzu 17 

58. - Bởi thế, Người đập bể chúng (các bức tượng) và chỉ chừa lại 
bức tượng lớn nhât để họ có thể trở lại (tiếp chuyện) với nó. 

59. - (Họ bảo nhau): “Tên nào đã hành động thế này đôi với những 
thần linh của bọn ta? Nó quả thật là một tên làm điều sai quấy.” 

60. - (Dân chúng) lên tiếng: “Chúng tôi có nghe một thanh niên tên 
Ibrãhĩm đã nói chuyện ra vẽ khinh miệt chúng (những bức tượng).” 

61. - Họ bảo: “Thê bắt nó đưa ra trước công chúng để người dân 
chứng kiến (tội ác của nó).” 

62. - Họ bảo: “Hỡi Ibrãhĩm! Phải chăng nhà ngươi đã làm điều này 
đối với các thần linh của bọn ta?” 

63. - Người đáp: “Không! Bức tượng lớn nhất này của chúng đã làm 
điều đó. Thế hãy hỏi chúng xem nếu chúng biết nói.” 

64. - Thê rồi họ quay nhìn nhau (hổ thẹn) rồi nói: “Rõ chính quí vị 
mới thực sự là những kẻ làm điều sai quây.” 

65^- Rồi (vì xâu hổ) họ gục đầu, (nói thầm): “Chắc chắn ngươi đã 
biết rõ những bức tượng này đầu biết nói!” 

66. - (Ibrãhĩm) bảo: “Thế phải chăng quí vị thờ phụng ngoài Allah 
những vật chẳng làm lợi cũng chẳng hãm hại được quí vị hay sao?” 

67. - “Thật xâu hổ thay cho quí vị và cho những vật mà quí vị tôn thờ 
ngoài Allah! Thế quí vị chưa hiểu ư?” 

68. - Họ nói: “Bắt nó thiêu sống và cứu nguy những thần linh của quí 
vị nếu quí vị muôn hành động.” 

69. - TA (Allah) phán: “Hỡi Lửa! Hãy nguội mát và thành một nguồn 
bằng an cho IbrãhĩmY' 

70. - Và chúng mưu toan hại Người nhưng TA đã làm cho chúng 
thua lớn. 

71. - Và TA đã giải cứu Người và Lũt và đưa họ đến một vùng đất 
mà TA đã ban phúc cho muôn loài. 

72. - Và TA đã ban cho Người (Ibrăhĩm) (đứa con trai) Ishãq và (đứa 
cháu nội) Ya'qũb như một món quà; và mỗi đứa TA đã làm thành 
người lương thiện. 
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Sũrah 21. Al-Anbiyã' Juzu 17 

73. - Và TA đã làm cho họ (con cháu của Ibrãhĩm) thành lãnh tụ để 
hướng dẫn (nhân loại) theo Mệnh lệnh của TA và đã mặc khải bảo 
họ làm việc thiện và dâng lễ Salãh và đóng Zakãh và thờ phụng 
riêng TA. 

74. - Và (hãy nhớ) Lũt: TA đã ban cho Người Lẽ Phán xét đúng đắn 
và sự hiểu biêt; và đã giải cứu Người ra khỏi thị trân mà dân cư đã 
từng làm những điều khả-ố. Quả thật, chúng lẩ một đám dân bất 
tuân, chống lại Allah. 

75. - Và TA đã khoan dung Người. Quả thật, Người là một người 
lương thiện. 

76 -Và (hãy nhớ) Nũh (Nô-ê) khi Người cầu xin (với TA) trước đây. 
Bởi thê TA đã đáp lời cầu xin của Người. Rồi TA cứu Người và gia 
đình của Người thoát khỏi cơn đại nạn. 

77. - Và TA đã cứu Người thoát khỏi đám dân đã từng phủ nhận các 
Bằng chứng của TA. Quả thật chúng là một đám dân tội lỗi. Bởi thế 
TA đã nhận chúng chết chìm cả đám (dưới nước lụt). 

78. - Va (hãy nhớ) Dãwủd và Sulaymãn khi hai người xét xử vụ một 
đám rẫy đã bị đàn cừu của một đám dân đột nhập vào ăn hoa mầu 
ban đêm. Và TA đã chứng kiến việc xét xử của họ. 

79. - Nhưng TA đã làm cho Sulaymãn thâu triệt vân đề hơn trong lúc 
mỗi người đều được TA ban cho lý đoán khôn ngoan và kiến thức. 
Và TA đã bắt núi non lân chim chóc hòa âm với Dăwũd mà tán 
dương TA. Và TA là Đấng đã làm ra (những việc đó). 

80. - Và TA đã dạy Người (Dãwũd) cách làm áo giáp cho các người 
đe tự bảo vệ trong những cuộc giao tranh. Thế các người biết ơn 
chăng? 

81. - Và TA đã bắt những cơn gió mạnh phục tùng Sulayman bay êm 
ả theo lệnh của Người đến vung đất ma TA đã ban phúc. Và TA là 
Đấng Toàn Tri. 
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82. - Và trong đám Shaytãn (loài Jinn), có những tên đã lặn xuống 
nước (đễ phục dịch) Người (Sulaymãn) và làm các công tác khác 
ngoài việc (lặn) đó. Và TA là Đấng Trông chừng chúng. 

83. - Và (hãy nhớ) Ayyũb (Job) khi Người cầu xin Rabb của Người, 
thưa: “Bê tôi đã gặp nạn. Và Ngài là Đấng Khoan dung nhất của 
những người tỏ lòng khoan dung.” 

84. J Bởi thế TA đã đáp lời cầu xin của Người. Rồi TA đã làm tan nỗi 
khổ mà từ lầu Người đã cam chịu, và TA đã phục hồi cho Người gia 
đình của Người và ban cho họ những cái tương tự: một sự Khoan 
dung từ TA và là điều Nhắc nhở cho những người thờ phụng (TA). 

85. - Và Ismaĩl và Idrĩs và Dhul-Kifli. Tất cả đều là những người 
kiên nhẫn. 

86. - Và TA đã khoan dung họ. Quả thật, họ là những người lương 
thiện. 

87 - Và (hãy nhớ) Dhan-nũn (Jonah,) khi Người nổi giận bỏ đi và đã 
nghĩ TA không có quyền làm gì Người. Nhưng Người đã cầu xin (với 
TA) thưa: “Không có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ Ngài; Quang 

vinh thay Ngài! Quả thật bề tôi là một người sai quấy.” 

88, - Bởi thế TA đã đáp lời cầu xin của Người và cứu khổ Người; và 
TA đã giải cứu những người tin tưởng đúng như thế. 

89, - Và (hãy nhớ) Zakarĩya khi Người cầu xin Rabb của Người, thưa: 
“Lạy Rahb của bề tôi! Xin Ngài đừng để cho bề tôi tuyệt tự. Bởi vì 
Ngài là Đấng Thừa tự Ưu việt. 

90, - Bởi thê, TA đã đáp lời cầu xin của Người và ban cho Người 
(đứa con trai) Yahyã (Giăng). Và TA đã chữa lành (bệnh hiếm hoi 
của) người vỢ của Người cho Người. Quả thật họ là những người hay 
thi đua nhau làm phúc. Họ thường cầu nguyện TA vừa hy vọng vừa 
sợ hãi. Và họ là những người hạ mình khiem tốn trước TA. 
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91. - Và (hãy nhớ) Nàng (Maryam) là người đã giữ trọn tiết trinh. Rồi 
TA cho thổi1 (Linh hồn) vào Nàng từ Rũh (Jibrĩl) của TA và đã làm 
cho Nàng và đứa con trai của Nàng thành một Dấu lạ cho nhân gian. 

92. - Quả thật, Cộng đồng2 này của các người (các Nabi) là một 
Cộng đông duy nhât. Và TA là Rabb của các người. Bởi thế hãy thờ 
phụng TA. 

93. - Nhưng họ (những giáo phái) đã chia rẽ công việc (tôn giáo) của 
họ với nhau. (Họ đâu biết cuối cùng) tất cả sẽ trở lại gặp TA. 

94. - Bởi thê ai làm điều lành và có đức tin thì công lao của y sẽ 
không bị phủ nhận và chính TA sẽ ghi công cho y. 

95. - Và một lệnh câm đã được ban hành cho (người dân của) mỗi thị 
trân mà TA đã tiêu diệt biết chúng sẽ không trở lại (chốn xưa). 

96. - Mãi cho đến khi Ya’jũj (Gog) và Ma’jũj (Magog) được buông 
thả và sẽ tràn xuống (tấn công) từ mỗi ngọn đồi. 

97. - Và Lời hứa thật sự này dần dần sẽ thể hiện. Bởi thế, khi nó 
đên, cặp mắt của những kẻ vô đức tin sẽ mở to trân tráo (và nói:) 

“Ôi khổ thân chúng tôi! Chắc chắn chúng tôi đã lơ-là về (Lời cảnh 

cáo) này. Không! Chúng tôi là những kẻ làm điều sai quấy.” 

98. - Chính các người và những vật mà các người tôn thờ ngoài Allah 
sẽ là chât đốt của Hỏa ngục, nơi mà các ngươi sẽ sa xuống. 

99. - Nếu những vật (tượng) này là những thần linh thực sự, thì chúng 
sẽ không sa xuống (Hỏa ngục), nhưng tất cả sẽ đi vào ở trong đó. 

100. - Trong đó, chúng sẽ khóc tức tưởi và sẽ không nghe thây gì. 

10L- Bởi vì quả thật, những ai mà cái tốt của TA đã (được gởi) đi 

trước (cho) họ, thì sẽ được đưa ra khỏi (Hỏa Ngục); 

Allah cử phái íibrĩl (Thiên thần Gabriel) xuống gặp Maryam và thổi vào tay áo 
của Nàng, thế là nàng thụ thai ‘Isa (Giê-su). 

Ummah có nghĩa là cộng đồng, tình huynh đệ, tôn giáo. 
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102. - Họ sẽ không nghe thấy một tiếng xì xào nào của (Hỏa Ngục) 
và sẽ ở trong (tình trạng) mà tâm hồn của họ đã từng ao-ước. 

103. - Họ sẽ không kinh hãi nữa; và các Thiên thần sẽ nghênh đón 
họ (chúc:) “Đây là Ngày (vui) mà qúi vị đã được hứa.” 

104. - (Hãy nhớ) Ngày mà TA sẽ cuốn tròn các tầng trời giống như 
các tờ kinh được cuốn tròn cho những quyển Kinh giông việc TA đã 
khởi nguyên việc tạo hóa lần đầu tiên, TA sẽ tái lập nó (Đổ là) một 
Lời hứa ràng buộc TA phải thực hiện. Chính TA sẽ làm điều này. 

105. - Và chắc chắn TA đã ghi trong Thi thiên (đã ban cho Dãwũd) 
sau bức Thông điệp (đã được ban cho Mũsa) rằng trái đất sẽ là (bất 
động sản) mà những bề tôi lương thiện của TA sẽ thừa hưởng. 

106. - Quả thật, trong (Qur'ãn) này là một Thông điệp gởi cho đám 
người thật sự thờ phụng (Allah). 

107. - Và TA đã cử phái Ngươi (Muhammad) đến như một Hồng ân 
cho muôn loài. 

108. - (Bởi thế) hãy bảo họ: “Quả thật Ta được mặc khải cho biết 
Thượng Đế của các người là một Thượng Đế duy nhất. Thế các 
người sẽ không là người Muslim phục mệnh Ngài hay sao?” 

109. - Nhưng nếu họ quay bỏ đi thì hãy bảo: “Ta đã công bô' (Thông 
điệp của Allah) đông đều cho các người; và Ta không biết điều mà 
các người đã được hứa hiện nay ở gần hay ở xa. 

110. - Chính Ngài (Allah) biết lời lẽ mà các người đã hô hoán và biết 
điều mà các người đã giấu giếm. 

111- Và Ta (Muhammad) không biết: có lẽ đó là một sự thử thách 
hay là một sự hưởng thụ trong một thời gian ngắn cho các người. 

112.- Người (Nabi Muhammad) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin 
Ngài lây sự Thật mà phân xử. Và Rabb Rất mực Độ lượng sẽ giúp 
chúng tôi đôi phó với những điều mà các ông đã qui cho (Allah, Ta 
và Qur’ãn).” 
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Sũrah 22. Al-Hạjj Juzu 17 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Hỡi nhân loại! Hãy sợ Rabb (Allah) của các người bởi vì cơn chấn 
động của Giờ (Xét-xử) sẽ là một hiện tượng vô cùng khủng khiếp. 

2. - Ngày mà các người sẽ thấy: mỗi bà mẹ sẽ quên bấng đứa con 
đang bú và mỗi người phụ nữ mang thai sẽ trút bỏ gánh nặng của 
mình và Ngươi sẽ thấy thiên hạ như say rượu trong lúc họ không 
uống say. Tuy nhiên sự trừng phạt của Alíah sẽ rất khủng khiếp. 

3. - Và trong nhân loại đã có kẻ tranh luận về Allah không một chút 
hiểu biết nào cả và nghe theo từng tên Shaytãn ương ngạnh. 

4. - Điều đã được qui định cho nó (Shaytãn) là ai quay về kết bạn với 
nó thì sẽ bị nó dắt đi lạc và sẽ bị nó dắt đi đến hình phạt của Lửa. 

5. - Hỡi nhân loại! Nếu các người nghi ngờ về việc phục sinh thì quả 
thật TA đã tạo hóa các người từ (đất) bụi rồi từ tinh dịch rồi từ một 
hòn máu đặc rồi từ một miếng thịt thành hình đầy đủ và không 
thành hình (sẩy thai) để TA trưng bày cho các người (Quyền năng 
của TA). Và TA đặt trong các dạ con người nào TA muốn đến một 
thời hạn ấn định; rồi TA mang các người ra đời thành những đứa bé; 
rồi nuôi các nẹười đến tuổi trưởng thành; và trong các người có 
người bị bắt hon chết sớm và trong các người có người được trả 
(hồn) về (sống) cho đến tuổi già yếu đến nỗi y không còn biết gì cả 
sau khi đã biết nhiều. Và ngươi thấy đất đai khô nứt nhưng khi TA 
tưới nước mưa lên đó, nó cựa mình sông lại và phồng lên và cho 
mọc lên đủ cặp thảo mộc (xum xuê). 

1 Hajj là một nghi lễ của Islãm mang tính bắt buộc. Một người Muslim khỏe mạnh 

và có đây đủ phương tiện tiền bạc phải thi hành nghi lễ này ít nhất một lần trong 

cuộc đời mình. Thời gian thực hiện Hajj kéo dài sáu ngày kể từ ngày mồng tám đến 

ngày 13 tháng zul-Hijjah (tháng 12 âm lịch của Islãm). Nghi thức dâng lễ Hajj gồm: 

1/ vận Ihrãm gôm hai mảnh vải không có đường chỉ khâu; 2/ tập trung tại Mina, 

một vùng ngoại ô của thành phô' Makkah; 3/ tập trung tại thung lũng Araíat; 4/ Di 

chuyên vê Muzdalifah; 5/ Ném đá vào Shaytãn tại cột ưụ lớn ở Mina; 6/ Tế vật tại 

Mina; 7/ Di chuyển về Makkah để tawãf (đi vòng) Ka’bah; 8/ Sấy (di chuyển qua 

lại giữa hai ngọn đồi Safa và Marwa; 9/ cắt tóc hay cạo đầu và cởi bỏ Ihrãm; 10/ 

Trở lại Mina ngụ cho đến trưa ngày 13 của tháng zul-Hijjah; 11/ Trở lại Makkah để 
tawãf vĩnh biệt Ka’bah và trở về quê quán. 
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Sũrah 22. Al-Hajj Juzu 17 

6. - (Việc phục sinh sẽ) như thế; bởi vì Allah, Ngài là Chân-lý tuyệt 
đôi và Ngài làm cho người chết sống lại và rằng Ngài có quyền định 
đoạt trên tất cả mọi vật. 

7. - Và rằng Giờ (Xét xử) đang tiến đến dần, không có gì phải nghi 
ngờ cả và Allah sẽ phục sinh bất cứ ai đang nằm dưới mộ. 

8. - Và trong nhân loại có kẻ tranh luận về Allah không một chút 
hiểu biết nào cả và không có một Chỉ đạo và cũng không dựa vào 
một Kinh sách minh bạch nào (để làm bằng) cả. 

9. - Y quay người sang một bên1 hầu làm cho (thiên hạ) rời xa con 
đường của Allah. Y sẽ bị hạ nhục ở đời này; và vào Ngày Phục sinh, 
y sẽ bị TA cho nếm hình phạt của Lửa cháy bùng. 

10. - Như thế là vì những điều (tội lỗi) mà bàn tay của ngươi đã gởi 
đi trước. Bởi vì quả thật, Allah không hề đối xử bất công với bầy tôi 
của Ngài. 

11. - Và trong nhân loại có kẻ thờ phụng Allah đứng trên bờ lề (của 
đức tin). Bởi thế, nếu gặp điều phúc lành, thì y sẽ hài lòng với nó. 
Ngược lại nếu gặp hoạn nạn thì y quay mặt sang phía khác.Thế là y 
mất cả đời này lân Đời sau. Đấy quả thật là một sự mất mát rõ ràng. 

12. - Y cầu nguyện ngoài Allah những kẻ không hãm hại được y và 
cũng không làm lợi gì cho y. Như thế là y lầm lạc rất xa. 

13. - Y cầu nguyện kẻ hãm hại y chứ không mang lợi gì cho y. Chắc 
chăn đó là một người chủ rất xấu và chắc chắn đó là một người bạn 
đồng hành rất xấu. 

14. - Quả thật, Allah sẽ thu nhận những ai tin tưởng và làm việc 
thiện vào những Ngôi vườn (Thiên đàng) bên dưới có các dòng sông 
chảy. Quả thật, Allah làm bất cứ điều gi Ngài muôn. 

15. - Ai nghĩ rằng Allah sẽ không bao giờ giúp đỡ Người (Nabi 
Muhammad) ở đời này và Đời sau thì cứ nôi một sợi dây cột vào 
trần nhà rồi tự thắt cổ, rồi để cho y xem phải chăng kê hoạch của y 
sẽ làm tiêu tan điều làm y tức giận? 

1 Thãrtiya ‘itfihi có nghĩa quay bán thân từ đầu xuống mông sang một bên, một 
thành ngữ ngụ ý nói tự phụ, khinh thường người khác. 
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Sũrah 22. Al-Hạjj Juzu 17 

16. - Và đúng như thế, TA đã ban Nó (Qur'ãn) xuống bằng những câu 
kinh minh bạch và rằng Allah sẽ hướng dẫn người nào Ngài muôn. 

17. - Quả thật, những ai có đức tin (Muslỉm) và những người Do-thái 
và những người iSãbian và những người Nasãrã và những người 
Magian và những ai thờ đa thần thì chắc chắn sẽ được Allah xét xử 
giữa họ vào Ngày Phục sinh bởi vì chắc chắn Allah làm chứng cho 
tất cả mọi việc. 

18. - Há Ngươi (Muhammad) không nhận thấy Allah là Đấng mà bất 
cứ ai trong các tầng trời và bất cứ ai dưới đất và mặt trời và mặt 
trăng và ngôi sao và núi non và cây cối và thú vật và đa số nhân 
loại đều phải phủ phục quì lạy hay sao? Nhưng đa số (người) cũng 
đáng bị Ngài trừng phạt. Và ai mà bị Allah hạ nhục thì sẽ không có 
ai làm cho vinh danh lại nổi. Quả thật, Allah làm bất cứ điều gì 
Ngài muôn. 

19. - Hai nhóm đối lập (Muslim và Kãfir) này tranh luận nhau về 
Rabb của họ. Bởi thế những kẻ phủ nhận (Allah) sẽ mặc áo may 
bằng các mảnh Lửa, đầu sẽ hứng chịu một loại nước thật sôi xối lên 
trên; 

20. - (Nước sôi này) sẽ làm chảy tan bất cứ vật gì trong bụng và làn 
da của chúng; 

21. - Và chúng sẽ bị đánh bằng những ngọn roi sắt; 

22. - Mỗi lần chúng muốn lẩn trôn khỏi hình phạt đau đớn của (Hỏa 
ngục) thì sẽ bị bắt đưa vào trở lại (với lời phán:) “Hãy nếm hình 
phạt của sự chay phỏng!” 

23. - Quả thật, Allah sẽ thu nhận những ai có đức tin và làm việc 
thiện vào những Ngôi vườn (Thiên đàng) bên dưới có các dòng sông 
chảy; ữong đó, họ sẽ được trang điểm bằng vòng vàng và ngọc trai; 
và sẽ phục sức bằng lụa là; 
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Surah 22. Al-Hajj Juzu 17 

24. - Bởi vì (trên thế gian) họ đã được hướng dẫn đến (nghe) những 
lời nói tốt đẹp và họ đã được hướng dẫn đen con đường của Đấng 
(Allah) Rất đang mực Ca tụng. 

25. - Quả thật (đốì với) những kẻ không tin tưởng và cản người khác 
không cho vào Al-Masjid al-Harăm (tại Makkah) nơi mà TA đã làm 
ra bình đẳng cho mọi người, cho dân cư của nó cũng như cho du 
khách thập phương (đến thờ phụng). Và ai có ý định làm điều xúc 
phạm một cách sai quấy trong đó, thì TA sẽ cho nếm một hình phạt 
đau đớn. 

26. - Và (hãy nhớ) khi TA (Allah) chỉ định cho Ibrãhĩm địa điểm xây 
dựng Ngôi đền (Ka'bah) phán truyền: “Chớ tổ hợp với TA bất cứ cái 
gì và hãy giữ Ngôi đền của TA ưong sạch cho những người đi vòng 
quanh nó, cho những người đứng dâng lê, và cho những người cúi 
đầu và phủ phục (lễ bái TA); 

27. - “Và hãy tuyên bố với nhân loại việc thi hành Hajj. Họ sẽ đi bộ 
hoặc cưỡi từng con lạc đà gầy ốm băng qua từng hẻm núi sâu thẳm 
để đến cùng (dâng lễ) với Ngươi. 

28. - “Để cho họ chứng kiến những mối lợi được ban cấp cho họ và 
để họ tụng niệm tên cua Allah trong một số ngày ấn định1 và (nhắc 
tên của Allah) trên những con thú nuôi mà Ngài đã cung cấp cho họ 
(để làm vật tế2). Do đó, hãy ăn thịt của chúng (sau khi tế) và phân 
phôi (thịt của chúng) cho những người nghèo đoi. 

29. - “Rồi để cho họ kết thúc tình trạng xốc xếch bù xù3 của họ và để 
cho họ hoàn tât lời thề của họ và đi vòng quanh Ngôi đền4 lâu đời.” 

30. - Đó (là việc thi hành Hajj). Và ai tôn trọng những giới cấm của 
Allah thì là điều tốt cho y đối với Rabb của y. Và (Allah) cho phép 
các người (dùng thịt của) những con thú nuôi (ưong lúc thi hành 
Hajj) ngoại trừ những con thú nào đã được đọc ra cho các người. Do 
đó, hãy tránh sự ô-nhiêm của (việc thờ cúng) những tượng thần và 
tránh lời nói giả dôi. 

1 Tashrĩq gồm các ngày mồng 11, 12 và 13 của tháng Dhul Hijjah tại Mina. 

2 Khi cắt cổ con vật tế như trừu, dê, bò, lạc đà, người dâng lễ vật sẽ đọc lời cầu 

nguyện sau đây: ‘Bismillah, Wallahu-Akbar, Allahumma Minka wa ilayka (Nhân 

danh Allah, Allah Vĩ đại, lạy Allah, con vật này từ Ngài và trở về Ngài.) 

3 Tafath gồm những thứ như tóc, râu, móng tay, móng chân v.v...của cơ thể mọc dôi 

ra suốt thời gian vận Ihram hãm mình làm Hajj. Sau khi cởi Ihrãm, vào ngày mồng 

mười, người làm Hajj được phép cắt móng tay, móng chân, cắt tóc, nhổ râu v.v... 

4 Ka’bah 
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Sũrah 22. Al-Hajj Juzu 17 

31. - Chính trực với Allah trong đức tin, không tổ hợp những kẻ 'hợp 
tác' cùng với Ngài. Và ai tổ hợp những kẻ 'hợp tác' cùng với Allah 
thì chẳng khác nào như bị rơi từ trên trời xuống rồi bị chim chóc 
chụp bắt đưa đi xa hoặc như bị một trận gió ào đến quét mang đi 
đến một nơi xa xôi. 

32. - (Việc làm Hajj) như thế. Và ai tôn trọng các Biểu-hiệu của 
Allah (trong lúc dâng lễ) thì là có lòng sỢ Allah. 

33. - Nơi chúng (những con vật tế), các người có được những mối lợi 
trong một thời hạn ân định. Rồi (chúng sẽ được dắt đến) địa điểm tế 
nhắm về Ngôi đen cổ. 

34 - Và TA ban cho mỗi Cộng đồng một số nghi lễ cúng tế để họ có 
thể niệm tên của Allah trên những con thú nuôi mà Ngài đã ban cấp 
cho họ dùng làm thực phẩm. Nhưng Thượng Đê của các người chỉ là 
một Thượng Đế. Do đó, hãy thần phục Ngài trong Islãm. Và hãy báo 
tin mừng cho những người hạ mình khiêm tốn: 

35. - Những ai khi nghe nhắc đến tên của Allah lòng họ rún động vì 
khiếp sợ Ngài và kiên nhẫn chịu đựng những điều bâ't hạnh rơi nhằm 
phải họ và dâng lê Salãh và chi dùng những bổng lộc mà TA đã 
cung cấp. 

36. - Và những con Budn (lạc đà, bò, cừu, dê v.v...) mà TA đã ban 
cấp cho các người (làm vật tế) được kể như là các Biểu-hiệu của 
Allah ban cho các người. Nơi chúng các người có được các món tốt. 
Do đó, khi chúng đứng thành hàng (để tế) hãy đọc tên của Allah lên 
chúng (và cắt cổ chúng). Khi chúng đã ngã xu ông nằm một bên 
hông, hãy dùng thịt của chúng và bô" thí cho những người nghèo 
sông băng lòng với số phận và cho những người ăn xin. TA đã chế 
phục chúng cho các người như thế để các người có dịp tạ ơn Allah. 

37. - Không phải thịt cũng không phải máu của chúng đến tận Allah 
mà chính lòng ngay chính sợ Allah của các người lên giáp Ngài. 
Ngài chế phục chúng cho các người như thế là để cho các người có 
dịp tán dương sự Vĩ đại của Allah về việc Ngài đã hướng dẫn các 
người Và hãy báo tin mừng cho những người làm tốt. 

38. - Quả thật, Allah sẽ bảo vệ những ai có đức tin; và quả thật, 
Allah không yêu thương từng tên phản trắc, vô ơn (theo Shaytãn). 
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Sũrah 22. Al-Hajj Juzu 17 

39. - (Allah) chấp thuận cho những ai bị tấn công được phép (cầm vũ 
khí) chiến đâu (tự vệ) bởi vì họ bị áp bức. Chắc chắn Allah rất 
quyết-liệt trong việc trợ giúp họ: 

40. - Những ai bị trục xuât ra khỏi nhà cửa của họ không ngoài lý do 
chính đáng nào khác hơn điều họ nói: “Rabb (Đâng Chủ Tể) của 
chúng tôi là Allah!” Và nếu Allah không dùng một sô" người này để 
chặn đứng một số người kia thì những tu-viện và nhà thờ (của Thiên 
Chúa giáo), và giáo đường (của Do Thái giáo) và thánh đường (của 
Islãm), những nơi mà tên của Allah đã được tụng niệm nhiều, chắc 
chắn sẽ bị phá sụp. Và chắc chắn Allah giúp đỡ người nào giúp đỡ 
(Chính nghĩa của) Ngài. Quả thật, Allah Rât Mạnh, Rất Quyền năng 

41. - Những ai, nếu TA thiết lập họ trên trái đất, sẽ dâng lễ Salãh và 
đóng Zakãh và ra lệnh làm điều lành (do Allah truyền) và câm làm 
điêu ác (do Allah câm). Và Allah là Đấng nắm quyền chung quyết 
về mọi vân đề. 

42. - Và nêu chúng (những người Quraish tại Makkah) cho Ngươi nói 
doi thì chắc chắn trước chúng đám dân của Nũh và của 'Ẵd và của 
Itamũd cũng đã cho (các Nabi của họ) nói dôi (giông như thế). 

43. - Và đám dân của Ibrãhĩm và đám dân của Lũt (cũng thế); 

44. - Và người dân của Madyan (cũng vậy); và Mũsa cũng đã bị cáo 
buộc đã nói dối. Bởi thế, TA (Allah) đã thả lỏng cho những kẻ 
không tin, rồi (sau đó) TA đã bắt phạt chúng. Bởi thế, (hãy xem) sự 
trừng phạt của TA đã xảy ra khủng khiếp như thế nào! 

45. - Vậy có nhiều thị trân đã bị TA tiêu diệt trong lúc chúng phạm 
điều sai quâỵ đến nỗi mái nhà của chúng nằm lật ngược ngổn 
ngang; và nhiều giếng nước và lâu đài kiên cô bị bỏ hoang. 

46. - Thế phải chăng chúng đã không đi du lịch trên trái đất để cho 
tâm trí của chúng hiểu được (Thực tại) và tai của chúng có dịp nghe 
câu chuyện về (sự Trừng Phạt)? Bởi thế, không phải cặp mat của 
chúng đã mù mà chính tâm trí của chúng đã mù lòa vậy. 

337 



MỊn — - “ ’ ~ — 

• 1 

i 

m 
.(®1 

M)j 
:-W 

'Qtás 

â ii 
M 

n 

ff 
ray 
m 
m 
Fấ 
ĨỂ \ỵx&ìì ys* 

s 
M 
'om 
Ệm 
fầỵ 
ỈẾẵ 

m 
m 

\3j1-slẰ) J 0 Íốííòii 

ùíùp-5' 

© JL^Jtỷ jo Jí3 lấĩâ \^\5 jỉ © 

vịắ^á 

^ ịc^^iĩ !35 © 

eịiiU áí 

’&0ếl&ỉ£ 

^ 13! 5 ^ịẮMrij& (Ậ«iậỊẦLEị(yặ-ỉ3! (jẬ!4^ 

Jeteá)ỉ£fc oJụí ấíùls 
ấ^fei&33^3=^ utìí J5?i? Ệ)^-ã£-^ 

Ạrỷ^ỳ:4^34^33 Ỉ3Ĩ Ì313Ỉ!j4íj3 
1111811 

rr A 



Sũrah 22. Al-Hajj Juzu 17 

47. - Và chúng thúc giục Ngươi mang hình phạt đến trong lúc Allah 
không bao giờ thất hứa trong Lời hứa của Ngài bởi vì quả thật một 
Ngày đối với Rabb của Ngươi là bằng một ngàn năm theo niên kỷ 
do các người ghi đếm. 

48. - Và đã có nhiều thị trấn đã được TA gia hạn trong lúc chúng đã 
làm điều sai quấy. Rồi TA bắt phạt chúng; vả tất ca sẽ trở về với 
TA. 

49. - Hãy bảo (hỡi Muhammad); “Hỡi nhân loại! Ta chỉ là một người 
báo trước công khai (được cử đến) với các người.” 

50. - Bởi thế, những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ được 
(Allah) tha thứ (tội lỗi) và được (Ngài) ban cấp bổng lộc dồi dào. 

51. - Ngược lại, những ai tìm mọi cách để phá hoại những Lời mặc 
khải của TA thì sẽ là cư dần của Hỏa ngục. 

52. - Và không một Sứ giả hay một Nabi nào mà TA đã cử đến trước 
Ngươi (lại không vấp điều này); là khi Người mong muôn một điều 
tốt nào, thì Shaytãn thừa cơ nhảy vào đưa đề nghị sửa đổi điều 
Người muốn. Nhưng Allah hủy bỏ điều mà Shaytãn đã xúi giục, rồi 
Allah tiếp tục xác nhận những Lời mặc khải của Ngài bởi vì Allah 
Toàn Tri, Rất mực Sáng suốt. 

53. - (Làm thế) để Ngài dùng điều mà Shaytãn đã xen vào làm một 
sự thử thách đối với những ai mang trong lòng một căn bệnh (nghi 
hoặc và giả dối) và với những ai ma tấm lòng đã chai cứng. Và chắc 
chắn những kẻ làm điều sai quây sẽ ở trong sự phân hóa cách biệt 
xa (Chân ly). 

54. - Và để cho những ai có kiến thức biết Nó (Qur'ãn) là Chân lý do 
Rabb của Ngươi đã ban xuống, và để họ tin tưởng nơi Nó và để tấm 
lòng của họ khiêm tốn trước Nó. Quả thật, Allah là Đấng hướng dẫn 
những ai có đức tin đến với chính đạo. 

55. - Còn những ai không có đức tin thì sẽ không ngừng nghi ngờ Nó 
cho đến lúc Giờ (Xét-xử) đột nhiên xảy đến cho chúng hoặc hình 
phạt của một Ngày xấu xa sẽ (bất ngờ) xảy đến cho chúng. 
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Surah 22. Al-Hạjj Juzu 17 

56, - Vào Ngày đó, mọi quyền-hành sẽ nằm trong tay của Allah. 
Ngài sẽ xét xử giữa bọn chúng. Bởi thế, những ai có đức tin và làm 
việc thiện thì sẽ ở trong những Ngôi vườn hạnh phúc (Thiên đàng). 

57, - Ngược lại, những ai không có đức tin và cho những Lời mặc 
khải của TA giả dối thì sẽ chịu một sự trừng phạt nhục nhã. 

58, - Và những ai vì Chính nghĩa của Allah đã dời cư rồi bị giết hoặc 
chết, thì chắc chắn sẽ được Allah cung cấp cho một nguồn bổng lọc 
tốt. Bởi vì chắc chắn Allah là Đấng Cung câp Ưu việt. 

59, - Chắc chắn Ngài sẽ đưa họ vào một nơi mà họ sẽ rất hài lòng. 
Và quả thật, Allah là Đấng Hằng Biết, Hằng Chịu đựng. 

60, - (Sự việc sẽ) như thế. Và ai đánh trả lại ngang bằng với thương 
tích mà y đã chịu rồi lại bị áp bức nữa thì chac chắn Allah sẽ giúp 
đỡ y bởi vì quả thật Allah Hằng Lượng thứ, Hằng Tha thứ. 

61, - (Sự việc sẽ) như thế là vì Allah nhập ban đêm vào ban ngày và 
nhập ban ngày vào ban đêm và rằng Allah là Đấng Hằng Nghe, 
Hằng Thấy (mọi việc). 

62, - (Sự việc sẽ) như thế là vì Allah là Chân lý Tuyệt đối. Và bởi vì 
những kẻ mà chúng cầu nguyện ngoài Ngài chỉ là vật giả tạo và bởi 
vì Alĩah là Đấng Toi Cao, Đắng Vi Đại. 

63, - Há Ngươi không thấy việc Allah ban nước mưa từ trên trời 
xuống nhờ đó đất đai trở thành xanh tươi? Quả thật, Allah Rất mực 
Tinh tế, Rất mực Am tường. 

64, - Bất cứ cái gì trong các tầng trời và bất cứ cái gì dưới đất đều là 
(tạo vật) của Ngài cả. Và quả thật, Allah Rất mực Giầu có, Rất đáng 
Ca tụng. 
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Surah 22. Al-Hajj Juzu 17 

65, - Há Ngươi không thấy việc Allah đã chế ngự mọi vật trên đất 
liên cho các người (sử dụng) kể cả những chiếc tàu chạy băng qua 
đại dương theo sự Chỉ huy của Ngài? Và việc Ngài giữ bầu trời 
không cho rơi xuống đâ't trừ phi Ngài cho phép. Quả thật, Allah Rất 
mực Nhân từ, Rất mực Khoan dung. 

66, - Và Ngài là Đấng làm cho các người sống rồi làm cho các người 
chêt rồi làm cho các người sông lại (vào Ngày Phục sinh). Quả thật, 
con người là một kẻ vong ơn. 

67, - TA đã qui định cho mỗi Cộng đồng một nghi lễ thờ phụng1 mà 
họ phải tuân theo. Vậy chớ để cho chúng (người ngoại đạo) ưanh 
luận với Nạươi về vấn đề (ăn thịt các con vật được cắt cổ và không 
được căt co) nhưng hãy gọi mời chúng đến với Rabb của Ngươi. Quả 
thật, Ngươi đang ở trên Chính đạo. 

68, - Và nếu chúng tranh luận với Ngươi (về việc tế vật) thì hãy bảo 
(chúng): “Chắc chắn Allah biết rõ điều các người đang làm.” 

69, - “Allah sẽ phân xử các người vào Ngày Phục sinh về những vấn 
đề mà các người đang tranh chấp.” 

70, - Há Ngươi không biết Allah biết mọi điều trên trời và dưới đất 
hay sao? Bởi vì quả thật, mọi điều đó đều nằm trong một Quyển 
Kinh (al-Lauh al-Mahfũz). Và quả thật, điều đó rất dễ đối với Allah. 

71, - Nhưng chúng lại tôn thờ ngoài Allah những kẻ (vật) mà Ngài đã 
không ban một chút thẩm quyền nào và cũng không biết một tí gì về 
chúng; và những kẻ làm điều sai quấy sẽ không được ai giúp đỡ cả. 

72, - Và khi những Lời mặc khải của TA được đọc lên nhắc nhở 
chúng, Ngươi sẽ thấy hiện ra trên gương mặt của những kẻ không có 
đức tin nét phản đối. Chúng gần muôn nhảy xổ đến tấn công những 
ai đọc những Lời mặc khải cua TA cho chúng. Hãy bảo chúng: “Vậy 
các người có muôn ta báo cho biết về một điều còn tệ hơn cái đó 
nữa hay không? (Đó là) Lửa mà Allah đã hứa ban cho những kẻ 
không có đức tin; và đó là một nơi đến cuối cùng rất xấu xa.” 

1 Lễ tê vật suốt ba ngày Tashriq tại Mina vào dịp thực hiện Hajj. 
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Sũrah 22. Al-Hajj Juzu 17 

73. - Hỡi nhân loại! Đây là một ngụ ngôn được trình bày cho các 
người. Hãy lắng nghe cho kỹ! Quả thật, những kẻ mà các người cầu 
nguyện ngoài Allah sẽ khôn^ bao giờ tạo ra được một con ruồi dẫu 
chúng có hợp lực với nhau để làm chuyện đó; và nếu con ruồi đó có 
giật tha đi món gì của chúng thì chúng cũng sẽ không thể lấy nó lại 
được. Kẻ van cầu cũng như kẻ được cau đều bất lực ca. 

74. - Họ không thể đánh giá Allah đúng với giá trị đích thực của 
Ngài. Quả thật Allah Toàn Lực, Toàn Năng. 

75. - Allah chọn các vị Sứ (của Ngài) trong hàng ngũ của Thiên thần 
và nhân loại. Quả thật, Allah Hằng Nghe và Hằng Thây. 

76. - Ngài biêt điều gì trước họ và điều gì sau họ. Và mọi việc đều 
được đưa trở về cho Allah (quyết định). 

77. - Hỡi những ai có đức tin! Hãy cúi dầu và phủ phục và thờ phụng 
Rabb (Allah) của các người và hãy làm điều lành để may ra các 
người được thành đạt. 

78. - Và hãy đấu tranh cho Allah như một nghĩa vụ đối với Ngài. 
Ngài đã chọn các người (để làm việc đó); và Ngài đã không đặt 
gánh nặng lên các người trong tôn giáo1. (Tôn giáo này là) tín 
ngưỡng của tổ phụ Ibrãhĩm của các người. Ngài đã đặt tên cho các 
người là 'Muslim' từ trước và trong hiện tại. (Mục đích) để cho Sứ 
giả (Muhammad) trở thành một nhân chứng cho các người và để 
(sau đó) các người trở thành nhân chứng cho nhân loại2. Bởi thế, các 
người hãy dâng lễ Salãh và đóng Zakăh và hãy bám chắc vào Allah. 
Ngài là Đấng Giám hộ của các người; Ngài là Đấng Giám hộ Ưu 
việt và là Đấng Cứu giúp Ưu việt. 

1 Abu Hurairah (r.a.) đã kể điều Nabi Muhammad (saw) đã tuyên bô: “Tôn giáo rất 

dễ dàng và ai tự đặt lên mình gánh nặng trong tôn giáo thì sẽ không thể tiếp tục 

làm thế mãi. Bởi thế chớ nên quá khích (hay cực đoan) mà hãy cố gắng tiếp cận 

với sự hoàn hảo, và hy vọng mình sẽ được tưởng thưởng; và hãy tạo sức mạnh bằng 

các việc thờ phụng vào buổi sáng, xế chiều và suốt những giờ giấc cuối cùng của 
ban đêm. (Sahih Bukhari, Tập 1, Hadith số 38) 

2 Xem Chương Baqarah, 2:143 
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Surah 23. Al-Mu'minĩm Juzu 18 

AL-MƯ'MINŨN 
(Những Người Có Đức Tin) 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Những người có đức tin chắc chắn thành đạt: 

2. - Những ai hạ mình khiêm tốn trong việc dâng lễ 'Salãh' của họ; 

3. - Và những ai tránh xa chuyện tầm phào vô bổ. 

4. - Và những ai tích cực đóng Zakãh. 

5. - Và những ai che giữ phần kín đáo. 

6. - Ngoại trừ với vợ hoặc với những (nữ tù binh) nằm dưới tay phải 
của họ thì không bị khiển trách (về việc đó). 

7. - Nhưng nếu ai tìm cách vượt quá mức giới hạn thì là những kẻ 
phạm tội. 

8. - Và những ai thực hiện đúng lời ủy thác và lời hứa. 

9. - Và những ai cẩn thận giữ gìn việc dâng lễ ‘Salãh’ (của họ); 

10. - Họ thật sự là những người thừa kế; 

11. - Họ sẽ thừa hưởng Thiên đàng Hạnh phúc, nơi mà họ sẽ vào 
sống đời đời. 

12. - Và chắc chắn TA đã tạo con người từ một loại đất sét tinh chất. 

13. - Và TA đã làm cho y (con cháu của Ãdam) thành một tinh dịch 
lưu trữ tại một nơi nghỉ an toàn (tử cung, dạ con). 

14. - Rồi TA tạo hóa tinh dịch thành một hòn máu đặc, sau đó TA tạo hóa 
hòn máu đặc thành một miếng thịt, tiếp đó TA tạo hóa miếng thịt thành 
xương, rồi TA lấy thịt bao xương lại rồi TA làm cho nó thành một tạo vật 
khác. Do đó, phúc thay Allah, Đấng Tạo Hóa Ưu việt! 

15. - Rồi sau đó, chắc chắn các người sẽ chết. 

16. - Rồi vào Ngày Phục Sinh, chắc chắn các người sẽ được dựng 
sông lại. 

17. - Và chắc chắn TA đã tạo hóa bên trên các người bảy quỹ đạo 
(tầng trời) và không bao giờ khinh suất về sự tạo hoa (của TẢ). 
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Surah 23. Al-Mu'minũn Juzu 18 

18. - Và TA cho mưa từ trên trời xuống theo mức lượng ấn-định rồi 
làm cho nó thắm vào lòng đất; và TA có toàn quyền tháo bổ nó đi 
(bất cứ lúc nào). 

19. - Rồi TA dùng nó (nước mửa) để làm (mọc) ra cho các người 
những mảnh vườn chà-là và vườn nho mà các người sẽ thu hoạch 
được nhiều trái cây để dùng. 

20. - Và có một loại cây mọc tại núi Sinai cho ra dầu và dùng làm 
nước tương cho người dùng. 

21. - Quả thật, các người rút được một bài học nơi gia súc. TA cho 
các người uống một loại thức uống (sữa) vắt từ bụng của chúng; 
chúng còn cung cấp cho các người nhiều nguồn lợi khác; và thịt của 
chúng các người dùng để ăn. 

22. - Và các người được chuyên chở trên (lưng của) chúng và được 
chở ữên (boong) tàu. 

23. - Và chắc chắn TA đã cử Nũh đến cho người dân của Người và 
Người bảo họ: “Này hỡi dân ta! Hãy thờ phụng Allah! Các người 
không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Thế các người không sợ 
Ngài hay sao? ’ 

24. - Nhưng các lãnh tụ của những kẻ không tin trong người dân của 
Người đã nói: “Người này chỉ là một người phàm như quí vị. Y 
muốn làm bá chủ trên quí vị. Và nếu Allah muốn (cử một sứ giả đến 
với quí vị) thì Ngài đã cử những Thiên thần (chứ không phải người 
phàm như Y). Chúng ta chưa hề nghe điều (mà Y nói) này nơi tổ 
tiên của chúng ta.” 

25. - “Thật sự Y chỉ là một tên bị quỉ nhập. Vậy hãy rán chịu đựng 
với Y trong một thời gian (xem sao?”) 

26. - (Nũh cầu nguyện) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài giúp 
đỡ bề tôi bởi vì chúng cho bề tôi nói dối.” 

27. - Bởi thế, TA đã mặc khải cho Người bảo: “Nhà ngươi hãy đóng 
một chiếc tàu dưới mắt quan sát của TA và theo Lời mặc khải của 
TA và khi Mệnh lệnh của TA đến (cho nhà ngươi qua việc) nước 
phụt lên từ bếp lò, (lúc đó) hãy mang lên tàu mỗi cặp thú (đực và 
cái) và gia đình của nhà ngươi ngoại trừ ai trong bọn chúng mà Lời 
(trừng phạt của TA) đã được tuyên bố trước cho y; và chớ kêu nài 
với TA giùm cho những ai làm điều sai quấy. Chắc chắn chúng nó 
sẽ bị nhận chết chìm (dưới nước lụt). 
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Surah 23. Al-Mu'minũn Juzu 18 

28. - Và khi nhà ngươi lên tàu- Ngươi và người nào theo Ngươi- hãy 
tán dương thưa: “Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng đã cứu 
vớt chúng tôi khỏi đám người làm điều sai quấy.” 

29. - Và hãy thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài làm cho bề tôi 
cập bờ tại một bãi đậu mà Ngài ban phúc bởi vì Ngài là Đấng Ưu 
việt của những người giúp đưa lên bờ.” 

30. - Quả thật, nơi sự việc đó là những Dấu hiệu cho những người 
thông hiểu. Và quả thật, TA thử thách (loài người). 

31. - Rồi sau họ, TA đã tạo ra một thế hệ khác. 

32. - Rồi TA đã cử đến với họ một Sứ giả xuất thân từ họ, (bảo Y) 
tuyên bố: “Hãy thờ phụng Allah, các người không có Thượng Đế 
nào khác ngoài Ngài. Thế các người sẽ không sợ Ngài hay sao?” 

33. - Nhưng các lãnh tụ trong người dân của Người, những ai không 
tin tưởng và phủ nhận việc gặp gở (Allah) ở Đời sau và những ai đã 
được TA ban cho một đời sống xa hoa ở trần thế này, đã nói: “Người 
này chỉ là một người phàm như quí vị. Y dùng thực phẩm mà quí vị 
dùng và uống loại nước mà quí vị uống. 

34. - “Và nếu quí vị nghe theo một người phàm giống quí vị thì lúc 
đó chắc chắn quí vị sẽ là những người thua thiệt. 

35. - “Phải chăng Y đã hứa với quí vị rằng khi quí vị đã chết và thành 
cát bụi và xương tàn, quí vị sẽ được đưa ra (khỏi mộ và) sống trở lại? 

36. - “Thật xa vời, xa vời thay điều mà quí vị đã được hứa! 

37. - “Quả thật (không có) đời sống (nào khác cả) mà chỉ có đời sống 
của chúng ta ở thế gian này. Chúng ta chết và chúng ta sống. Và 
chúng ta sẽ không được phục sinh trở lại. 

38. - “Quả thật, Y chỉ là một người phàm. Y đã bịa đặt điều nói dối 
rồi đổ thừa cho Allah và chúng ta sẽ không tin tưởng nơi Y.” 

39. - Người thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài giúp đỡ bề tôi bởi 
vì chúng cho bề tôi nói dối.” 

40. - (Allah) phán: “Chỉ trong một thời gian ngắn nữa, chắc chắn 
chúng sẽ ân hận.” 

41. - Rồi (Hình-phạt) chụp bắt chúng đúng với sự thật. Và TA đã làm cho 
chúng thành một đóng rác. Bởi thế đi đời lũ người làm điều sai quấy! 

42. - Rồi sau họ, TA đã tạo ra một thế hệ khác. 
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Sũrah 23. Al-Mu'minun Juzu 18 

43. - Không một Cộng đồng nào có thể thúc-giục thời hạn của nó 
sớm chấm dứt và cũng không thể dời nó về sau. 

44. - Rồi TA lần lượt cử các Sứ giả của TA đến. Mỗi lần Sứ giả của 
họ đến, họ cho Người nói dối. Bởi thế, TA đã bắt phạt cộng đồng 
này đến cộng đồng kia. Và TA làm cho chúng trở thành những câu 
chuyện răn đời. Cho nên, đi đời lũ người không tin tưởng! 

45, - Rồi TA cử Mũsa và người anh của Người, Hãrũn, mang theo các 
Phép lạ của TA với một thẩm quyền rõ rệt; 

46. - Đến gặp Fir'aun và các vị tù trưởng của y. Nhưng chúng hống 
hách tự cao và chúng là một bè lũ tự phụ. 

47, - Rồi chúng nói: “Há chúng mình sẽ phải tin tưởng nơi hai người 
phàm giống như chúng mình trong lúc người dân của hai đứa nó lại 
là tôi tớ của chúng mình hay sao?” 

48, - Bởi thế, chúng đã phủ nhận hai người và trở thành những kẻ bị tiêu diệt. 

49- Và chắc chắn TA đã ban cho Mũsa Kinh sách để họ được hướng dẫn. 

50. - Và TA đã làm cho đứa con trai của Maryam và người mẹ của 
Người thành một Dấu lạ và đã định cư hai người ở một cao điểm, 
một chỗ nghỉ yên lành với dòng suối chảy. 

51. - Hỡi các Sứ giả! Hãy dùng thức ăn tốt và sạch và làm việc thiện. 
Quả thật, TA Hằng Biết điều các người làm. 

52. - Quả thật, cộng đồng của các ngươi là một cộng đồng duy nhất. 
Và TA là Rabb của các người. Do đo hãy sợ TA. 

53. - Nhưng họ đã chia cắt công việc (thống nhất đạo) giữa họ với 
nhau thành giáo phái; mỗi giáo phái vui vầy với điều họ đang có. 

54. - Vậy hãy để mặc họ ở trong cảnh hỗn loạn đến một thời kỳ (ấn định). 

55. - Phải chăng họ nghĩ việc TA gia tăng của cải và con cái thêm cho họ, 

56. - (Là) TA thúc đẩy điều tốt đến cho họ hay sao? Không! Họ 
không nhận thấy (Sự thật). 

57. - Thật ra, những ai sợ Rabb của họ mới thực sự là những người 
sông trong khiếp sỢ; 

58. - Và những ai tin tưởng nơi những Lời mặc khải của Rabb của họ, 

59. - Và những ai (trong việc thờ phụng) không tổ hợp những kẻ 
'hợp-tác' (thần linh) nào cùng với Rabb của họ. 
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Sũrah 23. Al-Mu'minũn Juzu 18 

60. - Và những ai bố thí tặng vật cho người khác nhưng tấm lòng của 
họ luôn luôn lo sợ bởi vì họ sẽ trở về gặp lại Rabb của họ 

61. - Họ thực sự là những người thi đua nhau làm việc thiện và là 
những người tiên phong trong việc làm đó. 

62. - TA không bắt mỗi người chịu đựng quá khả năng của y và TA đang 
giữ một tập hồ sơ luôn luôn nói sự Thật và họ sẽ không bị đối xử bất công. 

63. - Không, tấm lòng của chúng đang hoang mang về (Qur'ãn) này 
và ngoài điều đó chúng còn (hoang mang về) những công việc (tội 
lỗi) khác mà chúng đang làm. 

64. - Cho đến khi TA bắt phạt những kẻ sông xa hoa trong bọn 
chúng, thì này! Chúng van xin tha mạng. 

65. - Ngày nay, chớ khóc lóc xin xỏ. Quả thật, các người sẽ không 
được TA cứu giúp. 

66. - Chắc chắn những Lời mặc khải của TA đã được đọc nhắc các 
người, nhưng các người đã quay gót bỏ đi. 

67. - Ngạo nghễ xem thường Nó (Qur’ãn). Các người thức thâu đêm 
tán gẫu chuyện không đâu; 

68. - Thế, chúng không ngẫm nghĩ về Lời phán hay sao? hoặc đã xảy đến 
cho chúng điều đã không xảy đến cho cha mẹ của chúng hay sao? 

69. - Hay là chúng không công nhận vị Sứ giả (Muhammad) của 
chúng nên chúng từ chôì Người? 

70. - Hay là chúng nói về Người như sau: “Y bị quỷ nhập.” Nhất định 
không! Người mang Chân Lý đến cho chúng nhưng đa sô" bọn chúng 
ghét sự thạt. 

71. - Và nếu Chân Lỷ a-tòng với những điều ham muôn của chúng 
thì các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất chắc chắn sẽ đi 
đến chỗ sụp đổ. Không! TA ban cho chúng Thông điệp (Nhắc nhở) 
nhưng chúng quay lánh xa điều Nhắc nhở của chúng. 

12 - Hay phải chăng Ngươi (hỡi Muhammad!) đã đòi chúng tiền cấp 
dưỡng? Nhưng sự câ"p dưỡng của Rabb của Ngươi là tốt nhất. Và 
Ngài là Đấng Cung Dưỡng Ưu việt. 

73, - Và quả thật, Ngươi đã kêu gọi chúng đến với Chính đạo. 

74, - Và quả thật, những ai không tin tưởng nơi Đời sau chắc chắn sẽ 
lạc xa Chính đạo. 
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Sũrah 23. Al-Mu'minũn Juzu 18 

75. - Và nếu TA có khoan dung và làm cho chúng hết khổ sở thì chắc chắn 
chúng cũng lại tiếp tục vượt quá mức giới hạn, và lang thang vơ vẩn. 

76. - Và chắc chắn TA đã bắt phạt chúng, nhưtig chúng không hạ mình 
khiêm tốn trước Rabb của chúng và cũng không chịu cầu khẩn van xin; 

77. - Cho đến khi TA mở cửa (Hỏa Ngục để) trừng phạt chúng 
nghiêm khắc, thì này! Chúng đâm ra tuyệt vọng ưong đó. 

78. - Và Ngài là Đấng đã tạo cho các người Thính-giác, Thị-giác và 
Lương-tri. Các người đáp ân Ngài ít thay! 

79. - Và Ngài là Đấng gia tăng (nhân sô" của) các người đông đảo 
trên mặt đất và các người sẽ được tập trung đưa về trình diện Ngài 
trở lại (vào Ngày Phục sinh). 

80. - Và Ngài là Đấng làm cho sông và gây cho chết và Ngài làm 
cho ban đêm và ban ngày nôi đuôi nhau luân chuyển. Thế các người 
không hiểu hay sao? 

81. - Không! Chúng nói ra điều giông như điều mà những người đời 
xưa đã nói; 

82. - Chúng nói: “Phải chăng khi chúng tôi chết và thành cát bụi và 
xương tàn, chắc chắn chúng tôi sẽ được dựng sống lại hay sao? 

83. - “Chắc chắn, chúng tôi và cha mẹ của chúng tôi cũng đã được 
hứa điều (giống như) điều này trước đây. Nhưng (chúng tôi nghĩ) đó 
chỉ là chuyện ngụ ngôn của người cổ xưa!” 

84. - (Hỡi Muhammad!) hãy bảo chúng: “Trái đất và mọi người sông 
nơi đó thuộc về ai, nếu các người biết?” 

85. - Chúng sẽ đáp: “Của Allah!” Hãy bảo chúng: “Thế các người 
không lưu ý hay sao?” 

86. - Hãy bảo chúng: “Ai là Rabb (Chủ Nhân) của bảy tầng trời và là 
Rabb của Chiếc Ngai vương Chí đại?” 

87. - Chắc chắn chúng sẽ đáp: “Allah!” Hãy bảo chúng: “Thế các 
người không sợ Ngài hay sao?” 

88. - Hãy hỏi chúng: “Ai là Đấng nắm quyền thông trị mọi vật trong 
Tay Ngai và là Đang bảo vệ (tât cả)? Nhưng (chúng) khổng được ai 
bảo vệ thoát khỏi (Hình phạt của) Ngài nếu các người biết.” 

89. - Chắc chắn chúng sẽ đáp: “Allah!” Hãy bảo chúng: “Thế tại sao 
các người còn mê muội?” 
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Surah 23. Al-Mu'minũn Juzu 18 

90, - Không! TA đã ban cho chúng Chân lý nhưng chúng mới thực sự 
là những kẻ nói dôi. 

91, - Allah không nhận ai làm con trai của Ngài và cũng không có 
một thần linh nào ở cùng với Ngài bởi lẽ mỗi vị thần sẽ lấy mat đi 
vật mà vị ây đã tạo và vị này sẽ cai trị vị kia. Quang vinh thay 
Allah! Ngài hoàn toàn vô can về những điều chúng đã qui cho Ngài. 

92, - Đấng Toàn Tri biết điều kín đáo và điều công khai. Bởi thế, 
Ngài Tối Cao, vượt hẳn những kẻ mà chúng đã tổ hợp với Ngài. 

93, - (Hỡi Muhammad!) hãy thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Nếu Ngài 
muôn cho bề tôi thây (Hình phạt) đã được hứa với chúng, 

94, - Thì “Lạy Rabb của bề tôi! Xin chớ để cho bề tôi ở cùng với 
đám người làm điều sai quấy này.” 

95, - Và chắc chắn TA thừa sức làm cho Ngươi thấy điều mà TA đã 
dọa phạt chúng. 

96, - Ngươi hãy lấy điều lành mà xóa tan điều dữ. TA biết rõ điều 
chúng đã thốt ra. 

97, - Và hãy thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài che chở bề tôi 
tránh khỏi lời xúi giục của những tên Shaytãn 

98, - “Và Lạy Rabb của bề tôi!, Xin Ngài che chở bề tôi sợ rằng 
chúng sẽ đêrĩ gần bề tôi.” 

99, - Cho đến khi một người trong bọn chúng đôi diện với cái chết, 
thì y sẽ lạy lục, thưa: “Lạy Rabbl Xin Ngài trả bề tôi về (trần thế), 

100, - “Để bề tôi có thể làm việc thiện mà bề tôi đã bỏ qua!” Không 
bao giờ! Đây chỉ là lời nói mà y đã thốt ra. Và trước mặt chúng là 
một bức màn vô hình ngăn cách chúng với trần thế cho đến Ngày 
chúng sẽ được phục sinh trở lại. 

101, - Rồi, khi Tiếng còi (Tận thế) được thổi lên, thì vào Ngày đó sẽ 
không có tình máu mủ ruột thịt giữa bọn chúng và cũng sẽ không có 
ai hỏi thăm ai cả; 

102, - Mà (chỉ có việc:) ai mà bàn cân (chứa việc thiện) của y nặng, 
thì sẽ là những người thành đạt; 

103, - Còn ai mà bàn cân (chứa việc thiện) của y nhẹ, thì sẽ là những 
kẻ đã làm thiệt hại bản thân mình. Chúng sẽ ở trong Hỏa ngục. 

104, - Lửa (của Hỏa Ngục) sẽ thiêu đốt bộ mặt của chúng và trong 
đó chúng sẽ nhe răng như cười. 
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Sũrah 23. AI-Mu'minun Juzu 18 

105. - “Há những Lời mặc khải của TA đã không được đọc nhắc các 
người rồi các người cho là giả dối?” 

106. - Chúng sẽ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi quá đỗi cùng 
cực cho nên đã trở thành một đám người lầm lạc.” 

107. - (Chúng thưa): “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài đưa chúng tôi ra 
khỏi (Hỏa ngục) này. Sau này nếu chúng tôi tái phạm thì quả thật 
chúng tôi sẽ là những kẻ làm điều sai quây.” 

108. - (Allah sẽ) phán: “Hảy cút vào trong đó và chớ thưa bẩm gì với 
TA!” 

109. - Quả thật, trong số bề tôi của TA đã có một phần tử cầu 
nguyện thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi tin tưởng. Xin Ngài 
tha thứ và khoan dung chúng tôi bởi vì Ngài là Đấng Rất mực 
Khoan dung.” 

110. - Nhưng các người đã chế giễu họ đến nỗi việc nhạo báng đó đã 
làm cho các người quên mất Thông Điệp Nhắc nhở của TA trong lúc 
các người mải mê nhạo báng họ. 

111. - (Bởi thế) Ngày này TA ân thưởng họ về việc họ đã kiên nhẫn 
chịu đựng (với các người). Quả thật, họ là những người thành tựu. 

112. - (Allah sẽ) phán: “Các người đã ở trên trái đất bao nhiêu năm?” 

113. - (Chúng sẽ) thưa: “Chúng tôi ở lại một ngày hay nửa ngày gì 
đó. Xin hỏi những vị ghi sổ.” 

114. - (Allah) sẽ phán: “Các người ở lại đó chỉ một khoảnh khắc. 
Phải chi các người biết điều đó (lúc còn sông?) 

115. - “Phải chăng các người đã nghĩ rằng TA đã tạo hóa các người 
để giải trí và rằng các người sẽ khong trở lại gặp TẢ?” 

116. - Bởi thế, Tối Cao thay Allah, Đức Vua Thật Sự! Không có 
Thượng Đê nào khác duy chỉ Ngài, Rabb của Ngai vương Vinh dự! 

117. - Và ai cầu nguyện một thần linh khác cùng với Allah mà không 
có một băng chứng nào về việc (thờ phụng) đó thì việc thanh toán y 
chỉ nằm nơi Rabb (Allah) của y. Quả thật, những kẻ không có đức 
tin sẽ không thành đạt. 

118. - Và (Hỡi Muhammad!) hãy cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb của 
bê tôi! Xin Ngài tha thứ và khoan dung bởi vì Ngài là Đấng Khoan 
dung Ưu việt. 
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Surah 24. An-Nur Juzu 18 

ẠN-NŨR 
(Ánh Sáng) 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1(Đây là) một Chương mà TA ban xuống và qui định thành luật; và 
trong đó có những câu TA ban xuống hầu các người có thể ghi nhớ. 

2. - về người phụ nữ và người đàn ông phạm tội gian dâm, hãy đánh cả 
hai một ưăm roi và chớ động lòng thương hại họ ưong việc chấp hành 
Lệnh phạt của Allah nếu các người tin tưởng nơi Allah và Ngày Cuối 
cùng. Và hãy mời một số người tin tưởng đến chứng kiến việc trừng phạt. 

3. - Người đàn ông phạm tội gian dâm không được kết hôn với ai khác 
ngoài người đàn bà phạm tội thông dâm hoặc người đàn bà thờ đa- 
thần. Và người đàn bà phạm tội gian dâm không được kết hôn với ai 
khác ngoài người đàn ông phạm tội thông dâm hoặc người đàn ông thờ 
đa-thân. Và điều đó bị cấm đối với những người có đức tin. 

4. - Và (đối với) những ai buộc tội những người phụ nữ trinh thục 
nhưng không đưa ra đủ bôn (04) người làm chứng, hãy đánh chúng 
tám mươi (80) roi và sau đó chớ bao giờ nhận bằng chứng từ chúng 
nữa bởi vì chúng là những người nói dối, bất tuân Allah. 

5. - Ngoại trừ những ai sau đó biết hối cải và sửa mình thì quả thật, 
Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

6. - Và đôi với những ai buộc tội vợ (ngoại tình) nhưng ngoài họ ra, 
không có ai làm chứng, thì để cho mỗi người của họ thề bôn lần 
nhân danh Allah rằng mình là một người nói thật; 

7. - Và (trong lời thề) lần thứ năm, để y xin Allah nguyền rủa y nếu 
y là một người nói doi. 

8. - Và bà (vợ) sẽ khỏi bị phạt (ném đá cho chết) nếu bà ta thề xác 
nhận bôn lần nhân danh Allah rằng ông ta là một người nói dối. 

9. - Và (trong lời thề) lần thứ năm, để bà xin Allah giáng sự Giận-dữ 
(của Ngài) lên bà nếu ông (chồng của bà) là một người nói thật. 

10. - Và nêu Allah không gia ân và khoan hồng cho các người (thì 
các người đã bị Ngài phạt mất rồi) nhưng quả thật, Allah Rất mực 
Đại lượng và Vô cung Sáng suốt. 
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Surah 24. An-Nũr Juzu 18 

11. - Quả thật những kẻ vu khống ('Ã-‘ishah, người vợ của Nabi 
Muhammad) chỉ gồm một phần tử nhỏ trong các người. Chổ nghĩ 
rằng biên cô đó là một điều xấu cho các người. Không, đó là một 
điều tốt cho các người. Mỗi người trong bọn chúng sẽ chịu hình phạt 
về tội mà y đã gây ra, nhưng liêng kẻ chu mưu tiu sẽ chịu một hình 
phạt lớn hỡn. 

12. - Tại sao những người có đức tin, nam và nữ, khi nghe lời (vu 
không) đó lại không nghĩ tốt cho tín hữu của mình và bảo (đám 
người vu không): “Đây rõ ràng là một lời vu khống!” 

13. - Tại sao chúng không đưa ra bốn nhân chứng cho việc đó? Bởi vì 
khi chúng không đưa ra đủ sô" nhân chứng thì đôi với Allah, chúng là 
những tên nói dôi. 

14. - Và nếu Allah không gia ân và khoan dung cho các người ở đời 
này và Đời sau, thì chắc chắn các người sẽ phải chịu một sự trừng 
phạt lớn lao vì tội các người đã nhanh nhẩu (loan tin đồn thất thiệt). 

15. - Khi các người phổ biến nó với lời lẽ của các người và nói ra từ 
miệng của các người điều mà các người không có một chút hiểu biết 
nào và các người nghĩ rằng đó là một chuyện cỏn con (không đáng 
giá) thì ngược lại, đối với Allah đó là một điều hết sức trọng đại. 

16. - Và tại sao khi nghe nó (tin đồn) các người không đáp lại: 
“Không phải việc của chúng tôi đi bàn tán chuyện này. Quang Vinh 
và ưong sạch thay Allah! Ngài vô can (về việc này)! Đây là một lời 
vu-khống hết sức trọng đại (của chúng).” 

17. - Allah cảnh cáo các người trong tương lai chớ bao giờ tái phạm 
điêu tương tự nếu các người là những người có đức tin thật sự. 

18. - Và Allah trình bày rõ cho các người những Lời mặc khải của 
Ngài. Bởi vì Allah là Đấng Toàn Tri, Vô cùng Sáng suốt. 

19. - Và những ai trong hàng ngũ của những người tin tưởng thích cho 
lời gièm pha này được phổ biến rộng rãi thì sẽ chịu một sự trừng 
phạt đau đớn ở đời này lẫn Đời sau bởi vì Allah biết rõ (sự thật) 
trong lúc các người không biết. 

20. - Và nếu Allah không gia ân và khoan dung cho các người (thì 
các người đã bị Ngài phạt mất rồi) nhưng quả thật, Allah Rất mực 
Nhân từ, Rất mực Khoan dung. 
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Sũrah 24. An-Nur Juzu 18 

21. - Hỡi những ai có đức tin! Chớ dẫm theo dấu chân của Shaytãn 
bởi vì ai bước theo dâu chân của Shaytãn thì sẽ bị nó sai khiến làm 
điều khả-ô và điều tội lỗi. Và nếu Állah không gia ân và khoan 
dung cho các người thì trong tương lai không một ai trong các người 
sẽ được tẩy sạch (tội lỗi). Tuy nhiên, Allah sẽ tẩy sạch người nào 
Ngài muôn bởi vì Allah là Đấng Toàn Thính và Toàn Tri (Nghe và 
Biết hết mọi việc). 

22. - Và những người giầu có và dồi dào phương tiện trong các người 
chớ nên thê dứt khoát rằng họ sẽ không bô thí cho bà con gần của 
họ1, cho những người túng thiếu, và cho những người di-cư vì Chính 
Nghĩa của Allah (đã liên can trong vụ phao tin đồn thất thiệt). 
Ngược lại, họ nên độ lượng và bỏ qua (việc đó). Phải chăng các 
người không thích việc Allah tha thứ cho các người? Bởi vì quả thật, 
Allah là Dâng Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

23. - Quả thật, những ai vu khống những người đàn bà trinh thục, 
ngây thơ và thiêu dè dặt, nhưng có đức tin thì sẽ bị nguyền rủa ở đời 
này và Đời Sau. Và chúng sẽ nhận một sự trừng phạt to lớn. 

24. - Vào Ngày mà chiếc lưỡi cũng như bàn lay và bàn chân của 
chúng sẽ làm chứng chông lại chúng về những tội lỗi mà chúng đã 
phạm; 

25. - Vào Ngày đó, Allah sẽ báo đền đầy đủ về hành vi của chúng và 
chúng sẽ biết Allah là Chân lý hiển hiện. 

26. - Gian phụ xứng đôi với gian phu và gian phu xứng đôi với gian 
phụ; và phụ nữ đoan chính xứng đôi với đàn ông đứng đắn và đàn 
ông đứng đắn xứng đôi với phụ nữ đoan chính. Những người này vô 
tội về những điều vu khống mà chúng (những kẻ vu khong) đã nói 
ra. Họ sẽ được tha thứ và được ban cho bổng lộc dồi dào (nơi Thiên 
đàng). 

27. - Hỡi những ai có đức tin! Chớ bước vào nhà của ai khác ngoài 
nhà của mình trừ phi các người xin phép chủ nhà (mà các người 
muôn vào) và chúc lời 'Salãm' (Bằng-an) cho người trong nhà. Điều 
đó tôt cho các người để may ra các người ghi nhớ (phép lịch sự). 

1 Chi tiết này ám chỉ Abu Bakr, thân phụ của Ã’ishah, người vợ của Thiên sứ 
Muhammad (saw) đã thề thôt không chu cấp cho Mistah b. Uthatha đã đồng lõa 
trong vụ vu khống A’ishah. Sau khi Ãyah này đã được mặc khải. Abu Bakr tiếp tục 
chu cấp cho Mistăh như trước. 
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Surah 24. An-Nur Juzu 18 

28. - Nhưng nếu không thấy ai trong nhà thì chớ bước vào và (đợi) 
cho đến khi các người được cho phép. Và nếu được yêu cầu ‘Hãy lui 
ra’ thì hãy trở lui. Điều đó trong sạch cho các người hơn bởi vì Allah 
biết rõ những điều các người làm. 

29. - Các người không có tội nếu bước vào những ngôi nhà không có 
người ở bên trong nhưng có các món (vật dụng) cho các người dùng, 
bởi vì Allah biêt rõ điều các người tiết lộ và điều các người giấu 
giếm. 

30. - Hãy bảo những người đàn ông có đức tin nên hạ cái nhìn (của 
họ) xuông và che phủ phần kín đáo (của cơ thể) của họ. Điều đó tốt 
cho họ hơn bởi vì Allah Hằng Quen thuộc với những điều họ làm. 

31. - Hãy bảo những người phụ nữ có đức tin nên hạ thấp cái nhìn 
(của họ) xuống và che phủ phần kín đáo (của cơ thể) của họ và chớ 
phô bày nhan sắc ra ngoài ngoại trừ bộ phận nào lộ ra ngoài tự 
nhiên (như hai bàn tay, cặp mắt v.v...); và họ nên kéo khăn choàng 
phủ lên ngực; và chớ phô bày nhan sắc ngoại trừ đối với chồng, 
hoặc đối với cha ruột, hoặc cha chồng, hoặc con trai ruột, hoặc con 
trai của chồng, hoặc con trai của anh em ruột, hoặc con trai của chị 
em ruột, hoặc những người đàn bà (giúp việc), hoặc những người 
nô-lệ thuộc quyên sở hữu của họ, hoặc những người đàn ông phục 
dịch nhưng đã hết tình dục, hoặc những đứa bé không quen với các 
phân kín đáo của đàn bà; và (bảo họ) chớ nện (gót) chân mạnh 
(xuống đât) để cho người ta biết mình đang giấu nữ trang (trong 
người). Và hãy quay về sám hôi với Allah, tất cả các người, hỡi 
những người có đức tin, để may ra các người được thành đạt. 
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Surah 24. An-Nũr Juzu 18 

32. - Và hãy kết hôn những người độc thân trong các người và những 
người đức hạnh trong số những người nam và nữ giúp việc. Nếu họ 
nghèo, Allah sẽ làm cho họ giầu với thiên lộc của Ngài bởi vì Allah 
Rộng rãi Bao la, Hằng Biết (mọi việc). 

33. - Và đôi với những ai không tìm ra phương tiện để kết hôn, thì 
hãy kiềm chế (và giữ mình trong sạch) cho đến khi Allah sẽ làm cho 
họ giâu với thiên lộc của Ngài. Và những ai trong sô" những người 
(nô-lệ) thuộc quyên sở hữu của các người đòi hỏi một chứng thư (trả 
tự do) thì hãy viết (nó) xuống cho họ nếu các người biết họ là người 
tôt và hãy ban câp cho họ (tặng vật) từ tài sản mà Allah đã ban cho 
các người. Và chớ vì mục đích kiếm được món lợi trần gian mà ép 
buộc những phụ nữ nô-lệ của các người hành nghề mãi dam nếu họ 
muôn giữ tiêt hạnh. Và ai đã lỡ ép họ làm điều đó thì sau việc 
cưỡng bách (họ hành nghề), thì (nên biết rằng) Allah tỏ lòng tha thứ 
và khoan dung (đôi với nạn nhân của việc cưỡng bách). 

34. - Và chắc chắn TA đã ban những Lời mặc khải xuống để giải 
thích rõ sự việc và đó là một thí dụ rút từ (câu chuyện của) những 
người đã qua đời trước các người và là một lời cảnh cáo cho những 
người ngay chính. 

35. - Allah là Ánh sáng của các tầng trời và trái đất. Ánh sáng của 
Ngài có thê ví như một cái chụp (khuôn) mà bên trong là ngọn đèn. 
Ngọn đèn nằm trong một lồng kiến (kính); lồng kiến như một ngôi 
sao sáng lấp lánh. Ngọn đèn được thắp từ một loại cây được ban 
phúc, cây ô-liu, không (mọc) ở hướng Đông cũng không (mọc) ở 
hướng Tây; dầu của nó rất gần, tỏa sang mạc dầu chưa chạm phải 
lửa. Anh sáng trên ánh sáng. Allah hướng dẫn đến Ánh sáng của 
Ngài người nào Ngài muôn. Allah đưa ra những thí dụ so sánh cho 
nhân loại bởi vì Allah Hằng Biết mọi việc. 

36. - (Ánh sáng của Allah được tỏa) trong các ngôi nhà (thánh 
đường) mà Allah cho phép được dựng lên, được giữ sạch và được 
tôn trọng và trong đó tên của Ngài được tụng niệm. Họ (những 
người được soi sáng) tán dương Ngài trong đó vào buổi sáng và buôi 
toi: 
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Surah 24. An-Nur Juzu 18 

37. - Những người mà việc mua bán đổi chác cũng như việc làm ăn 
kinh doanh không làm xao lãng việc tưởng nhớ Allah, xao lãng việc 
dâng lễ 'Salãh' và trả Zakãh. Họ lo sợ Ngày mà trái tim và cặp mắt 
của họ sẽ đảo lộn (về việc Allah sẽ phán xét họ). 

38. - (Với hy vọng) Allah sẽ ân thưởng họ phần thưởng tốt nhất về 
những việc thiện mà họ đã làm và sẽ gia ân thêm cho họ bởi vì 
Allah cung dưỡng một cách vô kể người nào Ngài muốn với Thiên 
lộc của Ngài. 

39. - Ngược lại, những ai không có đức tin thì việc làm của họ chẳng 
khác nào ảo ảnh nơi bãi sa-mạc mà một người chết khát cho là nước 
(uổng), cho đến khi y đến nơi, y chẳng thay gì cả mà chỉ thấy Allah 
với y; và Ngài trả đầy đủ phần trương mục cua y cho y; bởi vì, Allah 
Rất Nhanh trong việc thanh toán. 

40. - Hoặc (tình trạng của y) giông như cái u-tốỉ dưới biển sâu không 
đáy. Y bị bao phủ bên trên bởi một lớp sóng, bên trên lớp sóng là 
một đám mây (đen), lớp u-tối này chồng lên lớp u-tối khác. Khi đưa 
tay ra, y không thây nó được. Và ai mà Allah không ban cho ánh 
sáng thì không thể tiếp thu được ánh sáng. 

41. - Há Ngươi không nhận thây việc mọi vật trong các tầng trời và 
trái đất đều tán dương Allah ke cả những con chim xòe đôi cánh của 
chúng ra hay sao? Mỗi vật đều biết cách dâng lễ 'Salãh' và cách tán 
dương của nó. Và Allah biết rõ những điều chúng làm. 

42. - Bởi vì Allah nắm quyền thông trị các tầng trời và trái đất. Và 
mọi vật đều phải trở về với Allah. 

43. - Há Ngươi không nhận thấy việc Allah di chuyển các luồng mây 
rồi kêt hợp chúng lại thành một khối lớn; sau đó Ngươi thấy nước 
(mưa) từ giữa đó rơi xuống hay sao? Và Ngài ban từ bầu trời xuống 
(mây to như) những quả núi bên trong chứa mưa đá mà Ngài dùng 
đê đánh kẻ nào Ngài muốn và đưa nó dang ra khỏi người nào Ngài 
muôn. Tia chớp của nó gần làm cho hoa mat (mọi người). 
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Sũrah 24. An-Nur Juzu 18 

44. - Allah quay1 ban đêm và ban ngày nôi tiếp theo nhau. Quả thật, 
trong (sự việc) đó là một bài học cho những người có cái nhìn thấu 
suốt. 

45. - Và Allah tạo mọi sinh vật từ nước. Trong số những sinh vật đó, 
có con trườn băng bụng; và trong chúng, có con đi bằng hai chân; và 
trong chúng, có con đi bằng bôn chân. Allah tạo hóa vật gì Ngài 
muôn; bởi vì Allah có toàn quyền định đoạt trên tất cả mọi việc. 

46. - Chắc chắn TA đã ban những Lời mặc khải xuống để trình bày 
rõ sự việc. Và Allah hướng dẫn đến Chính đạo người nào Ngài 
muốn. 

47. - Và chúng (những tên đạo đức giả) nói: “Chúng tôi tin tưởng nơi 
Allah và Sứ giả (Muhammad) và chúng tôi vâng lời.” Nhưng sau đó, 
một phân tử của chúng quay bỏ đi. Và chúng là những kẻ không có 
đức tin. 

48. - Và khi chúng được gọi đên với Allah và Sứ giả của Ngài để 
Người phân xử giữa bọn chúng thì một phần tử lánh mặt bỏ đi. 

49. - Nhưng nêu chúng nắm được phần phải thì chúng sấn sàng đến 
gặp Sứ giả (Muhammad) ngay. 

50. - Phải chăng trong trái tim (tấm lòng) của chúng có một căn 
bệnh? Hay là chúng nghi hoặc? Hay là chúng sợ Allah và Sứ giả của 
Ngài xử ép chúng? Không, những người này là những kẻ làm điều 
sai quấy. 

51. - Lời tuyên bố của những người thật sự có đức tin khi được mời 
đên với Allah và Sứ giả của Ngài để Người phân xử giữa họ, chỉ 
gôm có câu: “Chúng tôi nghe và chúng tôi vâng lời.” Những người 
này là những người sẽ thắng lợi. 

52. - Và ai vâng lời Allah và Sứ giả của Ngài và sợ Allah và ngay 
chính với Ngài, thì là những người sẽ thành đạt. 

53. - (Những kẻ giả dối) mang Allah ra thề bằng lời thề nghiêm 
trọng (nói) nếu Ngươi (Muhammad) ra lệnh cho chúng thì chắc chắn 
chúng sẽ ra đi (chiến đấu). Hãy bảo chúng: “Chớ thề thốt làm gì. Sự 
vâng lời đó đêu được nhìn nhận (là dối trá).” Bởi vì quả thật, Allah 
Rât Am tường mọi điều các ngươi làm. 

1 Qalaba là quay, lật, trở 

356 



u 4ỔS^<ỹd?^íịỳ^ỉùÉ>âi>AỉJ^=ậj I' 
I M^ỉ^ỉ&^b^’ịéị I 
I 3ãcJ\X^jeịị\èJ&ẶcSấ <Ị&&ÍẨ\ % 

^1 ilýịj^ 4Ỉ5>-Ậ^0Í 

I ùlffi£j^JỊ&iỉị&ểỉ&ỉ$ 11 
(Ệ) oỹL^lii \\jfi é\s±$3> (iứs IẤJ^Aắ==»tslà (J_ ^ 

I icíă^y^y^^ữí^^y^ỉ Ị 
- ■: t.»<i.ĩf V-' -í-r^ _ •1Í'2'^^»Í v"ĩ < }''■**" 

jj ơt-ỷữ^J^ã ố^|á|jí^^o|PV^ 'Ề 

! ^Ậsỉf^ Ị1ẬVẶÍ? xỊ ~£<ẶẴ ' 

|Ị II 

4-^ 



Sũrah 24. An-Nur Juzu 18 

54. - Hãy bảo chúng: “Hãy vâng lệnh Allah và vâng lệnh Sứ giả 
(Muhammad). Nhưng nếu các người quay bỏ đi thì (nên biết rằng) 
Người chỉ chịu trách nhiệm về việc làm của Người, còn các ngươi 
thì vê việc làm của các ngươi. Và nếu các ngươi vâng lệnh Người 
thì sẽ được hướng dẫn đúng đường bởi vì nhiẹm vụ của một sứ giả 
chỉ là công khai truyền đạt (Thông điệp của Allah). 

55. - Allah đã hứa với những ai có đức tin và làm việc thiện trong 
các người rằng chắc chắn Ngài sẽ làm cho họ trở thành những người 
nối nghiệp của Ngài trên trái đất giống như việc Ngài đã làm cho 
những ai trước họ trở thành những người nối nghiệp như thế và chắc 
chắn Ngài sẽ thiết lập cho họ tôn giáo của họ mà Ngài đã chấp 
thuận và chắc chắn Ngài sẽ đổi lại cho họ tình trạng an-ninh và 
thanh bình sau cảnh phập phòng lo sỢ của họ (với điều kiện) họ chỉ 
thờ phụng riêng TA (Allah) thôi, và không tổ hợp bất cứ cái gì với 
TA; và sau đó, ai không tin tưởng thì sẽ là những kẻ nổi loạn và bất 
tuân Allah. 

56. - Và hãy dâng lễ ‘Salãh’ và trả Zakãh và vâng lệnh Sứ giả để 
may ra các người được (Allah) khoan dung. 

57. - Chớ nghĩ rằng những kẻ không có đức tin sẽ thoát khỏi (vòng 
kiêm tỏa của Allah) trên mặt đất bởi vì chỗ ngụ của chúng sẽ là 
Hỏa ngục, một nơi trở về rất xấu xa. 

58. - Hỡi những ai có đức tin! Hãy để cho những ai thuộc quyền sở 
hữu của các người và những ai chưa đến tuổi dậy thì hỏi xin phép 
các người (trước khi vào phong riêng của các người) vào ba lúc: vào 
lúc trước cuộc dâng lê Salăh buổi sáng, và vào lúc các người cởi 
trân để (năm nghỉ) buổi trưa và vào lúc sau cuộc dâng lễ buổi tối- 
đó là ba thời điểm mà các người ở trần để nghỉ ngơi- Các người, 
cũng như họ, không có tội ngoài ba lúc đó nếu các người đi lại giao 
tê với nhau. Allah trình bày rõ những Lời mặc khải của Ngài cho 
các người đúng như thế bởi vì Allah Toàn Tri, Rất mực Sáng suốt. 
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Surah 24. An-Nũr Juzu 18 

59. - Và khi con cái của các người đến tuổi dậy thì, hãy bắt chúng 
hỏi xin phép (trước khi vào phòng riêng của các người) giông như 
những ai trước chúng đã hỏi xin phép. Allah ưình bày rõ những Lời 
mặc khải của Ngài cho các người đúng như thế bởi vì Allah Toàn 
Tri, Vô cùng Sáng suốt. 

60. - Và những người đàn bà quá tuổi sinh con và đã bỏ ý định lập 
gia đình sẽ không có tội nếu họ cởi lớp áo ngoài của họ ra miễn là 
không lả lơi phơi bày nhan sắc. Và nếu họ tự chế được thì sẽ tốt cho 
họ hơn. Bởi vì Allah Toàn Thính và Toàn Tri. 

61. - Người mù và người què và người mắc bệnh cũng như chính bản 
thân của các người không có tội nếu các người dùng bửa tại nhà của 
các người, hoặc tại nhà của cha, hoặc của mẹ, hoặc của anh em 
ruột, hoặc của chị em ruột, hoặc nhà của chú bác, hoặc nhà của cô, 
hoặc nhà của cậu, hoặc nhà của dì, hoặc tại nhà mà các người giữ 
chìa khóa, hoặc tại nhà của một người bạn. Các người không có tội 
nếu các người ăn chung hoặc ăn riêng từng nhóm. Nhưng khi các 
người bước vào nhà, hãy chào hỏi lẫn nhau bằng lời chào đầy phúc 
đức và tốt đẹp do Allah (dạy). Allah trình bày rõ những Lời mặc 
khải của Ngài cho các người đúng như thế để may ra các người hiểu 
được. 
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Sũrah 24. An-Nur Juzu 18 

62. - Chỉ được gọi là người có đức tin những ai tin nơi Allah và Sứ 
giả của Ngài và khi ở cùng với Người để bàn công việc chung, họ 
không ngang nhiên bỏ đi trừ phi xin phép rời (buổi họp) bởi vì những 
ai hỏi xin phép Ngươi thì đó là những người thực sự tin tưởng nơi 
Allah và Sứ giả của Ngài. Bởi thế, nếu họ xin phép Ngươi để đi lo 
công việc (làm ăn) của họ, thì hãy chấp thuận cho người nào của họ 
mà Ngươi muốn và hãy xin Allah tha thứ cho họ bởi vì quả thật, 
Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

63. - Chớ nghĩ việc Sứ giả (Muhammad) gọi các người giống như 
việc các người gọi nhau. Allah biết rõ những ai trong các người đã 
lén lút bỏ đi. Bởi thế, hãy cảnh cáo những ai chống đối mệnh lệnh 
của Người (Sứ giả Muhammad) nên biết, nếu làm thế, chúng sẽ gặp 
phải hoạn nạn hay gặp phải một hình phạt đau đớn. 

64. - Chắc chắn, mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều là (tạo 
vật) của Allah. Chắc chắn, Ngài biết điều mà các người định làm; 
và vào Ngày họ sẽ được đưa về trình diện Ngài trở lại, Ngài sẽ báo 
cho họ biết điều mà họ đã từng làm bởi vì Allah Hằng Biết (mọi 
việc). 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Phúc thay (Allah!) Đấng đã ban Tiêu chuẩn (phân biệt phúc và 
tội)1 xuống cho người tôi trung (Muhammad) của Ngài để Người trở 
thành một vị Cảnh cáo cho muôn loài (người và jinn). 

2, - Đấng nắm quyền thống trị các tầng trời và ừái đất; Ngài đã 
không nhận (ai) làm con trai của Ngài và cũng không có một ‘kẻ 
hợp tác’ nào trong việc ngự trị của Ngài; Và Ngài đã tạo hóa tất cả 
mọi vật và đo lường (mỗi vật) theo đúng mức lượng của nó. 

1 Furqan tức Qur’ãn 
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Sũrah 25. Al-Furqan Juzu 18 

3. - Nhưng ngoài Ngài, họ tồn thờ những thần linh không có khả năng 
tạo được vật gì trong lúc chính chúng lại được tạo ra và chúng không 
làm hại cũng không làm lợi gì được cho chính mình và cũng không 
có khả năng làm cho chết, và làm cho sông và cũng không thể phục 
sinh được (người chết). 

4. - Và những ai không có đức tin nói: “Đây chẳng qua là một điều 
dôi trá mà Y (Muhammad) đã bịa đặt và có một đám người khác đã 
giúp Y làm Nó (Qur'ãn). Nhưng chắc chắn chúng (mới là những kẻ) 
đã đưa ra lời sai quấy và điều giả dối. 

5. - Và chúng nói: “Toàn là chuyện cổ tích của người đời xưa mà Y 
đã cho viết lại và đã được đọc rá cho Y sáng và chiều.” 

6. - Hãy bảo chúng: “Nó (Qur'ãn) do Đấng Hằng Biết điều bí mật 
trong các tầng trời và trái đất ban xuống. Quả thật, Ngài là Đấng 
Hằng Tha thứ~Rất mực Khoan dung. 

7. - Và chúng nói: “Sứ giả gì như thế này? Y dùng thực phẩm và đi 
rong giữa chợ! Tại sao không có một thiên thần được cử xuống với 
Y để làm một vị Cảnh cáo cùng với Y? 

8. - “Hoặc tại sao (Allah) không ban cho Y một kho tàng hoặc tại sao 
Y không làm chủ một ngôi vườn mà Y sẽ ăn (trái) của nó?” Và 
những kẻ làm điều sai quây nói: “Các ông chỉ nghe theo một người 
bị mê-hoặc.” 

9. - Thây không! Chúng đã đưa ra một thí dụ so sánh cho Ngươi như 
thê. Bởi vậy chúng đã lạc đường. Rồi chúng sẽ không thể tìm thấy 
Chính đạo. 

10. - Phúc thay (Allah!) Nếu Ngài muốn, Ngài sẽ làm ra những thứ 
còn tốt hơn những thứ đó cho Ngươi: những ngôi vườn bên dưới có 
các dòng suôi chảy và các biệt thự cho Ngươi. 

11. - Không! Chúng phủ nhận Giờ Xét xử và TA đã chuẩn bị một Lửa 
ngọn cho những ai phủ nhận Giờ Xét xử. 
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Sũrah 25. Al-Furqãn Juzu 18 

12. - Khi nó (Lửa) thấy chúng từ xa, chúng sẽ nghe nó gào thét gầm 
gừ; 

13. - Và khi bị xích và bị ném vào một xó chật hẹp của nó (Hỏa 
ngục), chúng sẽ kêu gào cho được chết phứt trong đó; 

14. - Ngày nay, chớ kêu la cho được chết phứt mà hãy kêu gào cho 
được chết nhiều lần. 

15. - Hãy bảo chúng; “Phải chăng (Hỏa ngục) tốt hay Thiên đàng 
Vĩnh cửu được hứa ban cấp cho những người ngay chính sự Allah tốt 
hơn? Thiên đàng là phần thưởng và là nơi đến cuoi cùng cua họ. 

16. - Trong đó, họ sẽ được mọi thứ mà họ mong ước và sẽ ở vĩnh 
viên. Đó là một lời hứa mà Rabb của Ngươi bắt buộc phải thi hành. 

17. - Vào một Ngày mà Ngài (Allah) sẽ tập trung chúng với những 
kẻ mà chúng thờ phụng ngoài Allah, rồi Ngài sẽ hỏi: “Phải chăng 
các ngươi đã dắt các bầy tôi này của TA đi lạc hay tự chúng đi lạc?” 

18. - Chúng sẽ thưa: “Quang vinh và trong sạch thay Ngài! Bảo 
chúng tôi đã tôn thờ các thần phù hộ khác thay vì Ngài thì là một 
điêu không đúng đối với chúng tôi. Nhưng Ngài đã ban cho chúng 
và cha mẹ của chúng mọi thứ tiện nghi (trên trần thế) đến đỗi chúng 
quên mât Lời cảnh cáo (của Ngài) và đã trở thành đám người suy 
đồi.” 

19. - “Bâỵ giờ chúng (thần linh) xác nhận các ngươi đã nói dối về 
những điêu mà các ngươi đã từng nói; bởi thế các ngươi không thể 
gỡ gạc cũng không được giúp đỡ.” Và ai trong các ngươi làm điều 
sai quấy thì TA sẽ cho y nếm một sự trừng phạt lớn lao. 

20. - Và không một sứ giả nào trong sô" các Sứ giả mà TA đã cử đến 
trước Ngươi (hỡi Muhammad!) lại không dùng thực phẩm và không 
đi rong giữa chợ; và TA đã dùng một sô" người này để thử thách một 
sô người kia hầu xem các người có kiên nhẫn hay không? Và Rabb 
(Allah) của Ngươi là Đấng Hằng Thây (mọi việc). 
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Surah 25. Al-Furqan Juzu 19 

21. - Và những ai không mong gặp lại TA (ở Đời sau) lên tiếng: “Tại 
sao không có những thiên thần đước cử xuống cho bọn ta hoặc tại 
sao bọn ta không thấy Rabb (Đấng Chủ Tể) của bọn ta? Chắc chắn, 
chúng đã tỏ lòng tự cao và tự phụ quá mức. 

22. - Vào Ngày mà chúng sẽ thấy Thiên thần, ngày đó những kẻ tội 
lôi sẽ không được một tin vui nào cả và (Thiên thần) sẽ bảo 
(chúng): “Dang ra! Hãy dang ra xa1 2!” 

23. - Và TA sẽ xét lại công trình nào mà chúng đã làm ra và sẽ làm 
cho nó thành tro bay tứ tán. 

24. - Những cư dân của Thiên đàng vào Ngày đó sẽ có một nơi ngụ 
tốt và một chỗ nghỉ tốt đẹp. 

25. - Và vào một Ngày mà bầu trời sẽ chẻ đôi với những áng mây và 
các Thiên thần sẽ đước cử xuống rầm rộ. 

26. - Quyền thống trị vào Ngày đó đúng là của Đấng Rất Mực Độ 
Lượng và là một Ngày thật gian nan cho những kẻ không có đức tin. 

27. - Và vào Ngày mà tên làm điều sai quây sẽ vừa cắn đầu ngón 
tay vừa than thở: “Oi khổ cho thân tôi! Phải chi tôi theo con đường 
cùng với Sứ giả (Muhammad thì đâu đến nỗi này!) 

28. - “Ôi khổ cho thân tôi! Phải chi tôi đừng làm bạn với tên đó! 

29. - “Chắc chắn, nó đã dắt tôi lạc xa Thông-điệp Nhắc-nhở (Qur'ãn) 
sau khi tôi đã tiếp thu Nó. Quả thật, Shaytãn là một tên phản bội 
loài người (vào lúc nguy khôn).” 

30. - Và Sứ Giả (Muhammad) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Quả thật, 
người dân của bề tôi xao lãng Qur'ãn nay!” 

31. - Và TA đã dựng trong số những kẻ tội lỗi một kẻ thù chống đối 
mỗi vị Nabi. Nhưng Rabb của Ngươi đủ làm một Vị Hướng đạo và 
một Vị Cứu tinh (cho Ngươi). 

32. - Và những kẻ không có đức tin lên tiếng: ‘Tại sao trọn bộ 
Qur'ãn không được mặc khải cho Y một lần một? (TA mặc khải Nó) 
đúng như thế là vì TA muôn dùng Nó để củng cố tấm lòng của 
Ngươi; và TA đọc Nó dần dần theo từng giai đoạn". 

1 Hijran mahjuran vừa có nghĩa những kẻ tội lỗi sẽ không được một tin vui nào cả; 
vừa có nghĩa những kẻ tội lỗi sẽ cầu xin được cách xa sự trừng phạt. 
2 Qur’ãn đã được mặc khải cho Nabi Muhammad (saw) trong vòng 23 năm vào 
những trường hợp khác biệt tùy theo hoàn cảnh và trạng huống khác nhau 
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Sũrah 25. Al-Furqan Juzu 19 

33. - Và không một thí dụ (so sánh) nào do chúng mang đến hỏi 
Ngươi mà TA lại không mang sự thật và lời giải thích tốt đẹp nhát 
đen cho Ngươi (để đối đáp VỚI chúng). 

34. - Những ai sẽ bị tập trung úp mặt xuống để đưa vào Hỏa Ngục thì 
sẽ rất bất hạnh về chỗ ở và lạc rất xa khỏi Chính đạo. 

35. - Và chắc chắn, TA đã ban Kinh sách cho Mũsa và đã chi định 
người anh của Người, Hãrũn, làm một phụ tá cho Người. 

36. - Rồi TA phán: “Hai ngươi hãy ra đi gặp đám người đã phủ nhận 
những Phép lạ của TA.” Bởi thế, TA đã tiêu diệt chúng toàn bộ. 

37. - Và người dân của Nũh cũng thế. Khi chúng cho những Sứ giả 
nói dối, TA đã nhận chúng chết chìm dưới nước và đã dùng chúng 
làm một bài học cảnh cáo cho nhân loại. Và TA đã chuẩn bị cho 
những kẻ làm điều sai quấy một sự trừng phạt đau đớn. 

38. - Và (người dân) của 'Ãd và của Thamũd và Dân cư của Rass1 và 
nhiều thế hệ giữa chúng (cũng đã chịu số phận tương tự). 

39. - Và TA đã trình bày cho mỗi thế hệ những ngụ ngôn và đã tiêu 
diệt từng thế hệ một cách khủng khiếp (vì tội lỗi của chúng). 

40. - Và chắc chắn, chúng (những người Quraysh ngoại giáo) đã đi 
ngang qua một thị trấn2 đã bị tàn phá bởi một trận mưa tai ác (vào 
thời của Lũt). Thế, chúng đã không từng nhìn thấy nó hay sao? 
Không! Chúng không mong (được) phục sinh (trở lại). 

41. - Và khi thấy Ngươi, chúng chỉ muốn chế nhạo Ngươi (bảo): 
“Phải chăng đây là kẻ mà Allah cử đến làm Sứ giả (cho bọn mình?) 

42. - “Quả thật, chỉ còn tí nữa là Y đã làm cho bọn mình từ bỏ những 
thần linh của bọn mình nếu bọn mình không kiên trì với các dâng 
ấy.” Rôi đây, chúng sẽ sớm biết, khi chúng đối diện với Hình phạt, 
ai là kẻ đã lạc xa Con đường (của Allah). 

43. - Ngươi có thấy kẻ đã nhận dục vọng của mình làm thần linh của 
y hay không? Thế, phải chăng Ngươi sẽ là người thọ lãnh công việc 
cho y? 

1 Có lẽ là một thị trân tại Yamama của Ả-rập Sáu-đi. 
2 Thị trấn Sô-đôm ỏ Pa-lét-tin. (Xem Kinh thánh Bible, Sáng thế ký) 
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Surah 25. Al-Furqãn Juzu 19 

44. - Phải chăng Ngươi đã nghĩ đa số bọn chúng nghe hoặc hiểu nó? 
Chúng chẳng khác nào thú vật; không, chúng lạc đường rất xa. 

45. - Há Ngươi đã không mục kích việc Rabb của Ngươi đã kéo dài 
cái bóng như thê nào ư? Và nếu muốn, Ngài thừa sức làm cho nó 
đứng yên tại chỗ. Và TA đã dùng mặt trời làm một chỉ điểm cho nó. 

46. - Rồi TA kéo thu nó về hướng của TA một cách dễ dàng. 

47. - Và Ngài là Đấng đã tạo ban đêm thành một tấm phủ cho các 
người và tạo giấc ngủ thành một sự nghỉ ngơi và tạo ban ngày như 
một sự phục sinh. 

48. - Và Ngài là Đấng đã phái những luồng gió làm người loan tin 
báo trước hồng ân (trận mưa) sấp đến của Ngài. Và TA ban nước 
mưa tinh khiết từ trên trời xuống, 

49. - Mà TA dùng để làm hồi sinh lại lớp đất chết khô và dùng để giải 
khát những sinh vật trong loài thú và loài người mà TA đã tạo ra nhiều. 

50. - Và TA phân phối nó (nước mưa) giữa họ để may ra họ tưởng 
nhớ (Thiên-lộc của Allah), nhưng đa số nhân loại từ chối mọi thứ 
ngoại trừ việc phụ ơn (của họ). 

51. - Và nêu muôn, TA có thể bổ nhiệm tại mỗi thị trấn một người 
Cảnh cáo. 

52. - Do đó, Ngươi chớ nghe theo những kẻ không tin nhưng hãy 
dùng Nó (Qur'ãn) mà đâu tranh1 chông lại chúng bằng một cuộc đâu 
tranh vĩ đại. 

53. - Và Ngài là Đâng đã cho hai biển nước tự do chảy: một loại với 
nước ngọt, dễ uống và loại kia với nước mặn, chát. Và Ngài dựng 
một bức chắn tách biệt hai dòng nước, không cho trộn lẫn với nhau2. 

54. - Và Ngài là Đâng đã tạo hóa con người bằng nước. Và Ngài 
thiết lập cho y mối quan hệ ruột thịt và quan hệ hôn nhân. Và Rabb 
(Allah) của Ngươi có toàn quyền định đoạt mọi vấn đề. 

55. - Nhưng chúng lại tôn thờ ngoài Allah những vật không làm lợi 
cũng không hãm hại được chúng. Và kẻ không tin lúc nào cũng là 
kẻ tán trợ (Shaytãn) chông lại Rabb của nó. 

Jihãd là đâu tranh để bảo vệ, duy trì và phổ biến Chân lý theo tinh thần của 
Qur’ãn. 

Các nhà thám hiểm đại dương đã khám phá thây có các dòng nước ngọt chảy giữa 

đại dương mà không trộn lẫn với nước mặn. 
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Surah 25. Al-Furqan Juzu 19 

56. - Và TA chỉ cử Ngươi (Muhammad) làm một người vừa mang tin 
mừng vừa cảnh cáo. 

57. - Hãy bảo (chúng, hỡi Muhammad!): “Ta không đòi hỏi các 
người trả thù lao cho ta về việc (truyền bá) này ngoại trừ việc này: 
hãy để cho người nào muốn, được tự do chọn lấy con đường đi đen 
vđi Rabb của y.” 

58, - Và hãy phó thác cho Đấng Hằng sống, không bao giờ chết và 
tán dương lời ca tụng Ngài. Và Ngài đủ biết tội lỗi của đám bầy tôi 
của Ngài. 

59. - Đấng đã tạo các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất 
trong sáu Ngày rồi lên Ngôi trên Ngai vương của Ngài, Đấng Rất 
mực Nhân từ! Hãy hỏi Ngài, Đấng Am tường mọi việc (nếu muốn 
biêt về các Đức Tính, về sự tạo hóa, về cách lên ngôi của Ngài 
v.v...). 

60, - Và khi có lời bảo chúng: “Hãy phủ phục Đấng ar-Rahmãn 
(Allah)!” Chúng đáp: “Nhưng Đấng ar-Rahmãn (Rất mực Độ lượng) 
là gì? Bọn ta sẽ phải quì lạy Đấng mà Ngươi (Muhammad) truyền 
lệnh cho bọn ta hay sao?” Và điều đó càng làm cho chúng thêm thù 
nghịch. 

61. - Phúc thay (Allah!), Đấng đã làm ra các chùm sao trên trời và 
đặt trong đó một chiếc 'Đèn' (mặt trời) và một mặt trăng chiếu sáng; 

62, - Và N|ài là Đấng đã làm ra ban đêm và ban ngày nôi đuôi nhau 
luân chuyển để cho ai muốn tụng niệm tưởng nhớ hoắc muốn tạ ơn. 

63, - Và bầy tôi của Đấng ar-Rahmãn (Allah) là những ai đi lại trên 
mặt đât dáng điệu khiêm tốn và khi người ngu dốt gây gổ với họ, chỉ 
trả lời: “(Xin cho được) Bằng an!” 

64, - Và những ai thức đêm quì lạy và đứng nghiêm trước mặt Rabb 
của họ; 

65, - Và những ai cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài 
giữ chúng tôi tránh khỏi hình phạt của Hỏa ngục. Quả thật, đó là 
một sự trừng phạt dai dẳng.” 

66. - Quả thật, Hỏa ngục là một nơi ngụ và là một nơi nghỉ rất xâu 
xa. 

67. - Và những ai khi tiêu dùng không phung phí cũng không keo kiệt 
mà giữ mức trung bình giữa hãi thái cực đó~ 

365 



m 

i 
Wm íi-|^S'/ỷj í 

wầ 
§1 
m 
Wỉ 

‘fs •xỂ/Á ! 

m 

'Ề' 
J§|j 
mm /3XíJà\ 

,j3íà\ SjJcJữ^y}j1 ^ữì\ S_^JốNi 

iặ j^l: c&ỉu&ỉí 

iEjị^ịí;i^iiíájií4 <ậứájỉỉ 
ỊÍ ư*^ ÍIÍẲ ■=Ặj 

ấí ólắ=J CÁ^Í- ^éliiá\fe^ựjí 

4£/4r\^ 

4%bJẬ=^ 4^4^ © 44 

44í 45 © fc_ii5 4^ *-ỷố 

\Ễúẻ4ỳ 4® 4ắ5 í 4t55 4* ©5 

4è © ^~4j 44^^44 

4ỂẨ 
p§ 

8§ 



Sũrah 25. Al-Furqãn Juzu 19 

68. - Và những ai không cầu nguyện một thần linh nào khác cùng với 
Allah cũng không giết một linh hồn mà Allah đã làm cho linh thiêng 
trừ phi với lý do chính đáng; và không gian dâm; và ai vi phạm 
những điều đó thì là rước tội vào thân. 

69. - Y sẽ bị trừng phạt gâp đôi vào Ngày Phục sinh và sẽ ở trong đó 
(Hỏa ngục) nhục nhã, 

70. - Ngoại trừ ai biết hối cải và tin tưởng và làm việc thiện thì là 
những người mà Alỉah sẽ đổi điều xấu xa (tội lỗi) của họ thành điều 
tốt lành (phúc đức) bởi vì Allah là Đấng Hằng Tha thứ, Rất mực 
Khoan dung. 

71. - Và ai biết hối cải và làm việc thiện thì quả thật đã chân thành 
hối cải với Allah. 

72. - Và những ai không làm chứng cho điều giả dối và khi gác bỏ 
ngoài tai chuyện tầm phào thì bỏ qua một cách lịch sự. 

73. - Và những ai khi được nhắc về những Lời mặc khải của Rabb 
của họ sẽ không gục đầu ra vẽ tai điếc mắt đui khi nghe chúng. 

74. - Và những ai cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài 
làm cho vợ và con cái của chúng tôi thành một nguồn vui cho cặp 
mắt của chúng tôi và biến chúng tôi thành người lãnh đạo cho những 
người ngay chính. 

75. - Họ sẽ được (Allah) ban thưởng địa vị cao sang vì đã từng kiên 
nhẫn chịu đựng. Nơi đó (Thiên đàng), họ sẽ được đón chào tốt đẹp 
với lời chúc 'Salãm' (Bằng an). 

76. - Họ sẽ ở trong đó (Thiên đàng) đời đời. Một nơi ngụ và một nơi 
nghỉ hết sức tốt đẹp! 

77. - (Hỡi Muhammad!) Hãy bảo họ: “Nếu không vì lời cầu nguyện 
của các người thì Rabb (Allah) của ta đã không mây quan tâm đến 
các người bởi vì các người đã từng phủ nhận (Ngài). Rồi đây, các 
người sẽ không thể tránh khỏi (sự trừng phạt của Ngài).” 

ASH-SHU'ARÃ’ 
(Các Thi Sĩ) 
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Surah 26. Ash-Shu'arã Juzu 19 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Tã. Sĩn. Mĩm. 

2. - Đây là những Câu của một Kinh sách minh bạch. 

3. - Có lẽ Ngươi tự huỷ mình vì buồn rầu về việc chúng không tin tưởng. 

4. - Nêu muôn, TA có thể gởi từ trên trời xuống một phép-lạ mà 
chúng sẽ cúi cổ xuống thần phục. 

5. - Và không một điều nhắc nhở mới nào của Đấng Rất mực Độ lượng 
được ban xuong cho chúng mà chúng lại không quay mặt lẩnh xa. 

6. - Bởi thế, chắc chắn chúng đã phủ nhận Chân lý; rồi đây chúng sẽ 
nhận tin tức về những điều mà chúng đã từng chế giễu. 

7. - Và há chúng đã không quan sát trái đất, nơi mà TA đã làm mọc 
ra bao nhiêu cặp thảo mộc quí hóa hay sao? 

8. - Trong đó là một Dấu hiệu; nhưng đa số bọn chúng không tin. 

9. - Và Rabb của Ngươi là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung. 

10. - Và (hãy nhớ) khi Rabb của Ngươi gọi Mũsa (phán bảo): “Nhà 
ngươi hãy đi gặp một đám người làm điều sai quây, 

11- “Đám người của Fir'aun há chóng không sợ Allah hay sao?” 

12. - (Mũsa) thưa: “Lạy Rabb\ Bề tôi sợ chúng sẽ cho bề tôi nói dối. 

13. - “Và lồng ngực của bề tôi chật hẹp và chiếc lưỡi của bề tôi cử 
động không nhanh chóng. Xin Ngài cho gọi Hãrũn đến (giúp bề tôi); 

14. - “Và chúng buộc tội bề tôi đã phạm một trọng tội; do đó bề tôi 
sợ chúng sẽ giet bề tôi.” 

15. - (Allah) phán: “Không sao cả! Hai ngươi cứ lên đường với những 
Phép lạ của TA. TA sẽ ở cùng với các ngươi, lắng nghe; 

lố.- “Bởi thế, hai ngươi cứ đi gặp Fir'aun bảo (y): 'Chúng tôi là Sứ 
giả của Rabb của ‘ãĩamĩn. 

17. - “Xin ngài cho phép con cháu của Israel ra đi với chúng tôi.” 

18. - (Fir'aun) bảo (Mũsa): “Há bọn ta đã không thương yêu và nuôi 
nâng ngươi như con cái trong (nhà của) bọn ta và ngươi đã ở với bọn 
ta nhiều năm trong đời ngươi hay sao? 

19. - “Thế mà nhà ngươi đã nhẫn tâm làm một việc (sát nhân) mà 
ngươi đã làm. Và nhà ngươi là một tên phụ ơn.” 
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Sũrah 26. Ash-Shu'arã Juzu 19 

20. - (Mũsa) đáp: “Tôi làm điều đó vào lúc tôi nhầm lẫn. 

21. - “Và vì sợ quí ngài nên tôi đã phải bỏ trốn đi xa và Rabb của tôi đã 
ban cho tôi lý giải khôn ngoan và cử tôi làm một Sứ giả của Ngài. 

22. - “Đây là ân xưa mà ngài đã nại ra để khiển trách tôi; và ngài đã 
bắt con cháu của Israel làm nô-lệ. ’ 

23. - Fir'aun lên tiếng: “Và Rabb của 'Ẩlamĩn là gì vậy?” 

24. - Mũsa đáp: “Rabb của các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa 
trời đất, nếu quí ngài muôn có một niềm tin vững chắc (về Ngài).” 

25. - (Fir'aun) nói với cận thẩn: “Há các khanh không nghe rõ?” 

26. - (Mũsa) tiêp: “Rabb của quí ngài và của tổ tiên của quí ngài.” 

27. - (Fừ'aun) bảo: “Quả thật, Sứ giả của các ngươi là một thằng điên!” 

28. - (Mũsa) tiếp: “Rabb của phương đông và phương tây và vạn vật 
nằm giữa hai phương đó, nếu quí vị thông hiểu được.” 

29. - (Fir'aun) bảo: “Nếu nhà ngươi quả quyết tôn thờ một Thượng 
Đế khác thay vì ta, thì chắc chắn ta sẽ bỏ tù nhà ngươi.” 

30. - (Mũsa) đáp: “Sao! Dầu cho tôi có trưng bày cho ngài thây một 
điều minh bạch.” 

31. - (Fir'aun) bảo: “Thế hãy đưa nó (phép lạ) ra xem nếu nhà ngươi 
là một người nói thật.” 

32. - Bởi thế, Mũsa ném chiếc gậy của Người xuống, thì nó biến 
thành một con rắn (thần) rõ rệt. 

33. - Và khi đưa bàn tay của Người ra, nó hiện ra trắng toát trước 
mặt những người đứng nhìn. 

34. - Fir'aun quay bảo các cận thần: “Tên này quả thật là một tên 
phù thủy tài giỏi; 

35y “Y định dùng pháp thuật để đánh đuổi các khanh ra khỏi lãnh 
thổ của các khanh. Thế các khanh định làm gì y?” 

36. - (Chư thần) thưa: “Hãy tạm tha y và người anh của y (trong một 
thời gian) và cử những người loan tin đi khắp các thị trấn; 

37. - “Nhờ triệu về cho ngài tất cả những nhà phù thủy tài giỏi.” 

38. - Do đó, những nhà phù thủy được triệu tập tại một nơi hẹn vào 
một ngày đã được công bố rõ. 

39. - Và có lời bảo người dân: “Há quí vị không đi dự đại hội hay sao? 
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40. - “Có lẽ chúng tôi sẽ theo các nhà phù thủy nếu họ thắng cuộc.” 

41. - Bởi thế, khi đến nơi, những nhà phù thủy thưa với Fir'aun: 
“Chúng tôi sẽ được ân thưởng chăng nếu chúng toi thắng cuộc?” 

42. - (Fir'aun) đáp: “Vâng, có chứ! Chắc chắn lúc đó các ngươi sẽ là 
cận thần của ta.” 

43. - Mũsa bảo họ: “Hãy ném bảo vật của quí vị xuống.” 

44. - Do đó, họ ném những sợi dây và chiếc gậy của họ xuống và nói: 
“Nhờ quyền lực của Fir'aun, chắc chắn chúng toi sẽ thắng cuộc.” 

45. - Nhưng khi Mũsa ném chiếc gậy của Người xuống, tức thời nó 
nuốt mât những món vật giả mà họ đã làm gia. 

46. - Bởi thế, những tên phù thủy (khiếp sỢ) sụp xuốíig quì lạy. 

47. - Và lên tiếng: “Chúng tôi tin tưởng nơi Rabb của vũ trụ và muôn loài. 

48. - “Rabb của Mũsa và của Hãrũn.” 

49. - (Fir'aun) bảo: “Các ngươi cả tin nơi Ngài trước khi ta cho phép 
các ngươi hay sao? Y quả là tên đầu nậu của các ngươi; Y đã dạy các 
ngươi pháp thuật; rồi đây các ngươi sẽ sớm biết hạu quả. Chắc chắn, 
ta sẽ cho chặt tay và chân của các ngươi môi bên một cánh và sẽ cho 
đóng đinh các ngươi trên thập tự giá, tất cả, không sót một tên nào.” 

50. - Họ đồng thanh đáp: “Chẳng có gì thiệt cả. (Bởi. vì) chúng tôi sẽ 
trở vê gặp Rabb của chúng tôi trở lại. 

51- “Chúng tôi mong Rabb chúng tôi sẽ tha thứ cho chúng tôi 
những lỗi lâm của chúng tôi bởi vì chúng tôi là những người tin 
tưởng đầu tiên.” 

52. - Và TA đã mặc khải cho Mũsa phán: “Nhà ngươi! hãy dẫn bầy tôi 
của TA ra đi ban đêm. Thật sự, các ngươi sẽ bị truy nã.” 

53. - Bởi thế, Fir'aun phái những người loan tin đi khấp các thị trấn; 

54. - “Quả thật, những người (Israel) này chỉ là một nhóm nhỏ; 

55. - “Quả thật, chúng đã phạm tội khi quân chọc giận bọn ta. 

56. - “Nhưng tất cả bọn ta đã cảnh giác trước”; 

57. - Bởi thế, TA đã đưa bọn chúng ra khỏi hoa viên và suôi nước, 

58. - Và rời khỏi những kho tàng châu báu và địa vị cao sang. 

59. - Đúng như thế. Và TA đã cho con cháu của Israel thừa kế chúng. 

60. - Rồi chúng đuổi theo bắt họ vào lúc hừng đông. 
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61. - Bởi thế, khi hai đoàn người đối diện nhau, các tông đồ của 
Mũsa nói: “Chắc chắn chúng ta sắp bị bắt đến nơi.” 

62. - (Mũsa) bảo: “Không hề gì! Rabb của ta ở với ta, và sẽ hướng dẫn ta.” 

63. - Liền đó, TA đã mặc khải cho Mũsa, phán: “Hãỵ dùng chiếc gậy 
của ngươi mà đánh xuống mặt biển!” Tức thời, biến rẽ ra làm hai, 
biên thành bức thành đứng sừng sững như một quả núi vĩ đại. 

64. - Và TA đưa đám (người truy nã) kia đến gần nơi đó; 

65. - Và TA đã cứu nguy Mũsa và những ai theo Người, tất cả. 

66. - Rồi TA đã nhận đám kia chết chìm. 

67. - Quả thật, trong biến cố đó là một bài học; nhưng đa số bọn 
chúng không là những người tin tưởng. 

68. - Và quả thật Rabb (Allah) của Ngươi là Đấng Toàn Năng, Đấng 
Rất mực Khoan dung. 

69. - Và hãy đọc cho chúng (người Quraish) câu chuyện của Ibrãhĩm; 

70. - Khi Người thưa với phụ thân và người dân của Người: “Vật gì 
quí vị đang thờ phụng vậy?” 

71. - Họ đáp: “Bọn ta đang thờ các tượng thần và rất đỗi sùng kính họ.” 

72. - (Ibrãhũn) bảo: “Chúng có nghe được quí vị chăng khi gọi chúng? 

73. - “Hoặc chúng có giúp ích hay hãm hại được quí vị chăng?” 

74. - Họ đáp: “Không, nhưng bọn ta thấy cha mẹ của bọn ta đã làm thế.” 

75. - (Ibrãhĩm) bảo: “Thế quí vị có quan sát đồ vật mà quí vị đang 
tôn thờ chăng? 

76. - “Quí vị lẫn tổ tiên xa xưa của quí vị? 

77. - “Nhưng, chúng là kẻ thù của tôi ngoại trừ Rabb của ‘Ã/amm; 

78. - “Đấng đã tạo ra tôi, rồi hướng dẫn tôi; 

79. - “Và là Đấng đã cho tôi ăn và uống; 

80. - “Và là Đấng đã chữa lành tôi khi tôi mắc bệnh; 

81. - “Và là Đấng sẽ gây cho tôi chết rồi phục sinh tôi trở lại; 

82. - “Và là Đấng mà tôi hy vọng sẽ tha thứ cho tôi về những lỗi lầm 
của tôi vào Ngày Xét xử. 

83. - “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài ban cho bề tôi lẽ thông thái 
khôn ngoan và dung nạp bề tôi chung với những người đức hạnh. 
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84. - “Và vinh danh bề tôi nơi những thế hệ tương lai; 

85. - “Và biến bề tôi thành một người thừa kế Thiên đàng Hạnh phúc; 

86. - “Và tha thứ cho phụ thân của bề tôi bởi vì người là một người lầm lạc; 

87. - “Và chớ hạ nhục bề tôi vào Ngày mà nhân loại sẽ được phục sinh; 

88. - “Ngày mà của cải cũng như con cái sẽ không giúp ích được ai, 

89. - Ngoại trừ ai mang đến cho Allah một tấm lòng trong sạch. 

90. - Và Thiên đàng sẽ được mang đến gần những người sợ Allah. 

91. - Và Hỏa ngục sẽ được mang đến trước mặt những kẻ lạc lối. 

92. - Và có lời bảo chúng: “Đâu là nhữíig vật mà các người đã tôn thờ, 

93. - “Khác Allah? Há chúng có thể giải cứu các ngươi hoặc tự cứu?” 

94. - Bởi thế, chúng sẽ bị lùa vào Hỏa ngục, chúng và đám quỉ quái. 

95. - Và cả binh tướng của Iblĩs nữa, tất cả. 

96. - Và trong lúc cãi vã nhau trong đó, chúng sẽ nói: 

97. - “Thề với Allah, chúng tôi là những kẻ đã công khai lầm lạc, 

98. - “Khi chúng tôi suy tôn quí vị ngang vai với Rabb của ‘alamiir, 

99. - “Và chỉ những tên kẻ tội lỗi đã dắt chúng tôi đi lạc. 

100. - “Bởi thế, chúng tôi không có ai can thiệp; 

101. - “Cũng không có một người bạn chân tình nào (để giúp đỡ); 

102. - “Giá có dịp trở lại (trần gian), thì chúng tôi sẽ tin tưởng.” 

103. - Trong đó là một Dấu hiệu, nhưng đa số bọn chúng không tin. 

104. - Và Rabb của Ngươi là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung. 

105. - Người dân của Nũh đã cho những Sứ giả (của Allah) nói dối, 

106. - Khi người anh em Nũh của họ bảo: “Các người không sợ Allah ư? 

107. - “Quả thật, Ta là một Sứ giả đáng tin cậy đến với các người. 

108. - “Bởi thế, hãy sợ Allah và nghe theo Ta. 

109. - “Và Ta không đòi hỏi các người tưởng thưởng Ta về nó. Chỉ 
Rabb của vũ trụ và muôn loài sẽ ân thưởng Ta. 

110. - “Do đó, hãy sợ Allah và nghe theo Ta.” 

111. - Họ đáp: “Bọn ta phải tin tưởng ngươi hay sao trong lúc chỉ có 
những kẻ bần cùng tuân theo ngươi?” 
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112. - (Nũh) bảo: “Ta đâu biết điều họ đã từng làm. 

113. - “Chỉ Rabb của Ta nắm hồ sơ của họ, nếu các người nhận thấy. 

114. - “Và Ta không phải là người xua đuổi những người có đức tin. 

115. - “Mà chỉ là một người Cảnh cáo công khai.” 

116. - Họ nói: “Nếu không chịu ngưng, hỡi Nũh!, bọn ta sẽ ném đá giết ngươi.” 

117. - (Nũh), thưa: “Lạy Rabbl Người dân của bề tôi phủ nhận bề tôi; 

118. - “Bởi thế, xin Ngài công minh phân xử giữa bề tôi và họ và xin 
giải cứu bề tôi và ai là người tin tưởng tuân theo bề tôi.” 

119. - Do đó, TA đã giải cứu Người và những người theo Người trên 
một chiếc tàu chở đầy (người và thú vật); 

120. - Rồi, TA nhận đám người còn lại chết chìm dưới nước (lụt). 

121. - Trong đó là một Dâu hiệu nhưng đa số bọn chúng không tin. 

122. - Và Rabb của Ngươi là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung. 

123. - (Người dân) 'Ẫd đã cho những Sứ Giả của Allah nói dối. 

124. - Khi người anh em Hũd của họ bảo: “Các người không sợ Allah ư? 

125. - “Ta thực sự là một Sứ giả đáng tin cậy (đến) với các người. 

126. - “Do đó, hãy sỢ Allah và nghe theo Ta; 

127. - Ta không đòi hỏi các người tưởng thưởng ta về nó (Thông điệp 
của Allah). Rabb của vũ trụ va muôn loài sẽ ân thưởng Ta. 

128. - “Phải chăng các người đã xây cất trên mỗi ngọn đồi cao (biệt 
thự làm) một cảnh giới đe khoe khoang? 

129. - “Phải chăng các người đã xây cất những lâu đài kiên cố để 
mong ở trong đó vĩnh viễn? 

130. - “Và khi các người tước đoạt, các người bóc lột như những bạo chúa. 

131. - “Bởi thế, hãy sợ Allah và nghe theo Ta. 

132. - “Và hãy sợ Đấng đã trợ giúp các người với những vật mà các 
người đã từng biet. 

133. - “Ngài đã giúp đỡ các người với gia súc và con cái. 

134. - “Và hoa viên và suối nước. 

135. - ‘Ta sợ giùm cho các người về sự trừng phạt của một Ngày vĩ đại.” 

136. - Họ đáp: “ông có cảnh cáo hay không là một vị cảnh cáo đi 
nữa, điều đó bằng thừa đôi với chúng tôi. 
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137. - “Công việc này của ông chỉ là một phong cách của người xưa. 

138. - “Và chúng tôi sẽ không bị trừng phạt đau đớn.” 

139. - Bởi thê, chúng đã cho Người nói dôi. Cho nên, TA đã tiêu diệt 
chúng. Trong đó là một Dâu hiẹu. Nhưng đa sô bọn chúng không tin. 

140. - Và Rabb của Ngươi là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan 
dung. 

141. - Và (người dân) Thamũd đã cho những Sứ giả (của Allah) nói dối; 

142. - Khi người anh em iSãlih của họ bảo: “Các người không sợ Allah ư? 

143. - “Ta là một Sứ giả đáng tin cậy (đến) với các người. 

144. - “Do đó, hãy sợ Allah và nghe theo Ta. 

145. - “Ta không đòi hỏi các người tưởng thưởng Ta về nó (Thông 
Điệp của Allah). Rabb của vũ trụ và muôn loài sẽ ân thưởng Ta. 

146. - “Phải chăng các người sẽ được an toàn hưởng thụ những tiện 
nghi hiện có nơi đây hay sao? 

147. - “Nơi những hoa viên và suối nưđc? 

148. - “Với những cánh đồng bắp lúa và vườn cây chà-là hoa lá mịn màng? 

149. - “Và các người đã khéo tay đục núi xây nhà trong đó. 

150. - “Do đó, hãy sợ Allah và nghe theo Ta. 

151. - “Và chớ nghe theo mệnh lệnh của những kẻ thái quá, 

152 - “Những ai đã làm nhữhg điều thối nát trong xứ nhưng không sửa mình.” 

153, - Họ đáp: “Ông chỉ là một người bị mê hoặc. 

154, - “Ông chỉ là một người phàm như chúng tôi. Thế, hãy mang 
một Phép lạ đên cho chúng tôi thấy nếu ông là một người nói thật.” 

155, - (Sãlih) đáp: “Đây là con lạc-đà cái. Nó uống phần nước của nó 
và các người phần nước của các người vào một ngày đã được qui định. 

156 - “Và chớ giết nó sợ rằng các người sẽ bị trừng phạt vào một Ngày vĩ đại.” 

157. - Nhưng chúng đã cắt nhượng nó và sau đó đâm ra hối hận. 

158. - Do đó, chúng đã bị trừng phạt. Trong đó là một Dâu hiệu. 
Nhưng đa số bọn chúng không tin tưởng. 

159. - Và, Rabb của Ngươi là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực 
Khoan dung. 
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Sũrah 26. Ash-Shu'ara Juzu 19 

160. - Người dân của Lũt cũng đã cho những Sứ giả nói dốì. 

161. - Khi người anh em Lũt của họ bảo: “Các người không sợ Allah ư? 

162. - “Ta thực sự là một Sứ giả đáng tin cậy (đến) với các người. 

163. - “Do đó, hãy sợ Allah và nghe theo Ta. 

164. - “Ta không đòi hỏi các người tưởng thưởng Ta về nó (Thông 
điệp của Allah). Chỉ Rabb của vũ trụ và muôn loài sẽ ân thưởng Ta. 

165. - “Phải chăng trong vũ trụ, duy chỉ các người là những kẻ đã 
đến (làm tình) VỚI đàn ong; 

166. - “Và bỏ rơi những người mà Allah đã tạo ra cho các người để 
làm vợ? Không, các người là những kẻ đã làm điều thái quá.” 

167. - Họ đáp: “Nếu không chịu ngưng, hỡi Lũt! thì ông sẽ bị trục xuất.” 

168. - (Lũt) bảo: “Ta là một người thù ghét việc làm của các người. 

169. - “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài giải cứu bề tôi và gia đình của 
bề tôi khỏi điều (tội lỗi) mà chúng đã làm.” 

170. - Bởi thế, TA đã giải cứu Lũt và gia đình của Người, tất cả; 

171. - Ngoại trừ một bà lão trong số những người ỡ lại đằng sau. 

172. - Rồi, TA đã tiêu diệt đám người còn lại; 

173. - Và TA đã xối lên chúng một trận mưa đích đáng. Và tai ác 
thay trận mưa (đá) xối lên đầu những kề đã được cảnh cao trước! 

174. - Trong đó là một Dấu hiệu. Nhưng đa số bọn chúng không tin. 

175. - Rabb của Ngươi là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung. 

176. - Dân cư tại Khu rừng gần Madyan đã cho những Sứ giả nói dối, 

177. - Khi Shu’aỉb bảo họ: “Các người không sợ Allah hay sao? 

178. - “Ta thực sự là một Sứ giả đáng tin cậy (đến) với các người. 

179. - “Do đó, hãy sợ Allah và nghe theo Ta. 

180. - “Và Ta không đòi hỏi các người tưởng thưởng Ta về nó. Thật 
sự Rabb của vũ trụ và muôn loài se ân thưởng Ta. 

181. - “Hãy đo cho đủ và chớ làm cho người khác mất mát. 

182. - “Và hãy cân với một bàn cân thẳng đứng; 

183. - “Và chớ lấy bớt vật dụng của người và chớ hành động thối nát 
trên mặt đất, gieo rắc tội ác. 
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Sũrah 26. Ash-Shu'ara Juzu 19 

184. - “Và hãy sợ Allah, Đấng đã tạo hóa các người và những thê" hệ trước.” 

185. - Họ đáp: “Ông chỉ là một người bị mê hoặc; 

186. - “Và ông là một người phàm như chúng tôi và chúng tôi nghĩ 
ông là một người nói dôi. 

187. - Thế, ông hãy làm cho một phần trời sụp xuống đè chúng tôi đi 
nếu ông là mọt người nói thật.” 

188. - (Người) bảo: “Rabb của ta là Đấng biết rõ điều mà các người đã làm.” 

189. - Nhưng họ đã cho Người nói dối. Bởi thế, họ đã gánh chịu Hình 
phạt của một Ngày mịt ười; đó là sự trừng phạt của một Ngày vĩ đại. 

190. - Quả thật, trong đó là một Dấu hiệu; nhưng đa sô" bọn chúng là 
những kẻ khống tin tưởng. 

191. - Rabb của Ngươi là Đâhg Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung. 

192. - Quả thật, Nó (Qur'ãn) do Rabb của vũ trụ ban xuống. 

193. - Thiên Thần Jibrĩl đã mang Nó xuống; 

194. - Đặt vào quả tim của Ngươi (Muhammad) để Ngươi trở thành 
một Người báo-trước; 

195. - Bằng tiếng Ả-rập trong sáng; 

196. - Quả thật, Nó (đã được nhắc đến) trong những Kinh sách cũ. 

197. - Và hẳn Nó không là một Dấu hiệu cho họ hay sao bởi vì 
những người có học trong sô" con cháu của Israel đã công nhận Nó? 

198. - Và nếu TA có ban Nó xuông cho một người không phải gô"c 
gác Ả-rập, 

199. - Để y đọc lại cho họ thì họ vẫn không tin tưởng nơi Nó. 

200. - Bằng cách đó, TA đã làm cho nó (việc phủ nhận Qur’ãn) thâm 
vào lòng của những kẻ tội lỗi; 

201. - Họ sẽ không tin tưởng nơi Nó (Qur'ãn) cho đến khi đôi diện 
với sự trừng phạt đau đđn; 

202. - Bdi vì nó sẽ đến chụp bắt họ bất ngờ trong lúc họ không nhận thấy. 

203. - Sau đó, họ sẽ than: “Chúng tôi có được gia hạn hay chăng?” 

204. - Thê", họ còn hối thúc hình phạt cho mau đến nữa hay chăng? 

205. - Há Ngươi nhận thấy, nếu TA cho họ hưởng lạc thêm nhiều năm nữa, 

206. - Rồi sau đó, hình phạt đã được hứa sẽ đến chụp bắt họ, 
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Sũrah 26. Ash-Shu'arã Juzu 19 

207. - Thì việc hưởng thụ đó của họ chẳng giúp ích gì được cho họ cả; 

208. - Và quả thật, TA chỉ tiêu diệt một thị trấn sau khi đã có những 
người báo trước được cử phái đến với nó; 

209. - Để làm công việc nhắc nhở. Bởi vì TA không hề bất công. 

210. - Và không phải những tên Shaytãn mang Nó (Qur’ãn) xuống; 

211. - Bởi vì việc làm đó không thích hợp với chúng và chúng cũng 
không có khả năng (làm được việc đó). 

212. - Thật sự, chúng bị đuổi ra xa không cho nghe (Qur'ãn). 

213. - Bởi thế, chớ cầu nguyện một thần linh nào khác cùng với 
Allah bởi vì làm thế, Ngươi sẽ là một trong những kẻ bị trừng phạt. 

214. - Và hãy cảnh cáo thân tộc gần gủi của Ngươi (Muhammad); 

215. - Hãy đối xử từ tốn với những người có đức tin theo Ngươi. 

216. - Nhưng nếu họ bất tuân Ngươi thì hãy bảo (họ): “Tôi vô tội về 
những điều quí vị lam.” 

217. - Và hãy phó thác cho Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung,- 

218. - Ngài thấy Ngươi khi Ngươi đứng (dâng lễ Tahajjud ban đêm); 

219. - Và cả động tác của Ngươi trong số những người sụp lạy. 

220. - Bởi vì quả thật, Ngài là Đấng Toàn Thính, Đấng Toàn Tri. 

221. - Há Ta (Muhammad) sẽ phải báo cho các người biết ai là kẻ 
mà những tên Shaytăn thường xuống gặp? 

222. - Chúng hay xuống nhập với từng tên ác ôn nói dối, 

223. - Chúng lắng nghe (những tên Shaytãn) và đa số bọn chúng là 
những tên nói dối. 

224. - Và các thi sĩ, chỉ những kẻ lầm lạc mới nghe theo chúng; 

225. - Há Ngươi không thấy chúng lang thang vơ vẩn nơi mỗi thung lũng; 

226. - Và nói ra điều mà chúng không làm hay sao? 

227. - Ngoại trừ những ai có đức tin và làm việc thiện và tưởng nhớ 
Allah nhiêu và trả đòn (bằng thi văn) sau khi đã bị đôi xử bất công 
Và những kẻ làm điều sai quấy sẽ sớm biết đâu là cuộc đổi đời mà 
họ sẽ phải gánh chịu sau này. 
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Sũrah 27. An-Naml Juzu 19 

AN-NAML 
(Con Kiến) 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Tã. Sĩn. Đây là những Câu của Qur'ãn và một Kinh sách minh bạch; 

2. - Một Chỉ đạo và tin mừng cho những người tin tưởng. 

3. - Những ai dâng lễ Salãh và đóng Zakãh và tin tưởng về Đời sau. 

4. - Quả thật, đối với những ai không tin có Đời sau, TA đã khiến cho 
việc làm của họ tỏ ra đẹp mắt đối với họ; bởi thế, họ lang thang vơ vẩn. 

5. - Họ là những kẻ sẽ chịu một sự trừng phạt xâu xa và sẽ là những 
người thua thiệt lớn nhất ở Đời sau. 

6. - Và chắc chắn, Ngươi (Muhammad!) đã tiếp thu Qur'ãn từ Đấng 
Vô cùng Sáng suốt và Toàn Tri. 

7. - (Hãỵ nhớ lại) khi Mũsa bảo người nhà: “Quả thật, ta thấy một ngọn 
lửa ở đằng xa, ta sẽ mang về cho các người tin tức từ chỗ đó hoặc sẽ 
mang về cho các người một khúc củi cháy để các người sưởi ấm.” 

8. - Nhưng khi đến chỗ của ngọn lửa, Người nghe tiếng gọi, bảo: 
“Phúc cho ai ở trong lửa và cho ai ở xung quanh nó! Quang vinh và 
trong sạch thay Allah! Rabb (Đấng Chủ Tể) của muôn loài. 

9. - “Hỡi Mũsa! Thực sự, TA là Allah, Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh. 

10. - “Hãy ném chiếc gậy của ngươi xuống!” Nhưng khi thây nó 
động đậy giống như một con rắn, Người quay lưng bỏ chạy và không 
ngoái nhìn lại phía sau. “Hỡi Mũsa! Chớ khiếp đảm. Quả thật! Các 
Sứ giả chớ nên khiếp đảm trước mặt TA. 

11. - “Ngoại trừ ai làm điều sai quây rồi sau đó làm điều thiện để 
chuộc điều ác thì thực sự TA Hằng Tha thứ, Hằng Khoan dung. 

12. - “Và hãy áp bàn tay của Ngươi vào lồng ngực của Ngươi, khi rút 
ra, nó sẽ trở thành trắng toát nhưng không có gì đau đớn cả, trong sô" 
chín Phép lạ mang đến trình bày cho Fir'aun và đám người của hắn. 
Quả thật chúng là một đám người ương ngạnh, bất tuân.” 

13. - Nhưng khi những Phép-lạ của TA được mang đến cho chúng 
nhìn tận mắt, chúng nói: “Đây rõ ràng là một trò ảo thuật!” 
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Sũrah 27. An-Naml Juzu 19 

14. - Nhưng vì sai quấy và kiêu ngạo, chúng đã phủ nhận (những 
Phép lạ đó) mặc dầu trong thâm tâm, chúng nhìn nhận (đó là sự 
thật). Bởi thế, hãy nhìn xem kết cuộc của những kẻ thối nát đã xẩy 
ra như thế nào. 

15. - Và chắc chắn TA đã ban kiến thức cho Dãwũd và Sulaymãn. Và 
cả hai đều tán dương thưa: “Mọi ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng 
đã ưu-đãi chúng tôi hơn nhiều bề tôi tin tưởng khác của Ngài.” 

16. - Và Sulaymãn thừa kế Dãwũd. Và Người bảo: “Hỡi nhân loại! 
Chúng tôi đã được (Allah) dạy cho (hiểu được) tiếng nói của loài 
chim và đã được (Allah) ban cho đủ mọi thứ và đây là một Thiên ân 
rõ rệt.” 

17. - Và đoàn binh tướng của Sulaymãn gồm loài Jinn, loài người và 
chim chóc đã được triệu tập trước mặt Người theo đội ngũ chỉnh tề. 

18. - (Đoàn quân của Sulaymãn di chuyển) mãi cho đến lúc chúng 
đến một thung lũng của loài kiến; một con kiến lên tiếng: “Hỡi đoàn 
kiến chúng ta! Hãy lui vào chỗ ở của các anh kẻo Sulaymãn và 
đoàn quân của Người sẽ (vô tình) dẫm nát các anh trong lúc họ 
không hay biết gì cả.” 

19. - Lây làm vui thích trước lời nói của nó, Sulaymãn mĩm cười và 
cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài ban cho bề tôi 
quyền lực hầu bề tôi đa tạ Ngài về nhữnj* Ân huệ mà Ngài đã ban 
cho bề tôi và cho cha mẹ của bề tôi và đế bề tôi làm việc thiện hầu 
làm hài lòng Ngài và xin lấy Đức Khoan dung của Ngài mà thâu 
nhận bề tôi vào đám bầy tôi ngay chính của Ngài.” 

20. - Và (Sulaymãn) kiểm tra đoàn chim, rồi bảo: “Sao ta không thấy 
con Hud-hud (Chim đầu rìu)? Phải chăng nó vắng mặt?” 

21. - Chắc chắn, ta sẽ phạt nó nghiêm khắc; hoặc ta sẽ giết nó hoặc 
nó sẽ cho ta biết lý do rõ ràng (về việc nó vắng mặt). 

22. - Nhưng không dám chậm trễ, con Hud-hud vội vã (bay về) thưa: 
“Hạ thần bay đi tham quan nơi địa điểm mà bệ-hạ chưa hề đặt chân 
đến và hạ thần mang tin tức chắc chắn từ Saba' (Sheba) về tâu với 
bệ-hạ. 
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Sũrah 27. An-Naml Juzu 19 

23. - “Hạ thần đã khám phá thấy có một nữ vương cai trị (dân) chúng 
và nữ vương đã được cung phụng đầy đủ mọi thứ và làm chủ một 
ngai vương vĩ đại. 

24. - “Hạ thần thấy nữ vương và dân chúng của nữ vương thờ mặt 
trời thay vì Allah, và Shaytãn đã làm cho chúng thích thú với việc 
làm của chúng và ngăn cản chúng xa lánh con đường (của Allah) bởi 
vì chúng không được ai hướng dẫn cả. 

25. - “Vì vậy, chúng không quì lạy Allah, Đấng trưng bày những điều 
bí mật trong các tầng trời và trái đất và biết rõ những điều quí ngài 
giấu kín và những điều quí ngài bộc lộ.” 

26. - Allah! Không có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ Ngài (là 
Thượng Đế). Rabb (Đấng Chủ Tể) của chiếc Ngai vương vĩ đại. 

27. - Sulaymãn bảo (con chim Hud-hud): “Trẫm sẽ xem nhà ngươi 
nói thật hay nhà ngươi là một tên nói dối.” 

28. - “Nhà ngươi hãy mang phong thư này của ta giao cho chúng rồi 
từ giả chúng lui về, sau đó đợi xem chúng phúc đáp điều gì.” 

29. - (Nữ vương) bảo: “Hỡi các tướng lĩnh! Trẫm vừa nhận một 
phong thư khả kính. 

30. - “Phong thư này của Sulaymãn và nó bắt đầu bằng câu: 'Nhân 
danh AI la h7 Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung.' 

31. - “Chớ cao ngạo đôi với ta và hãy đến gặp ta như một người 
Muslim (thần phục Allah).” 

32. - (Nữ vương) bảo: “Hỡi các chư khanh! Hãy cố vấn ưẫm trong 
việc này. Trẫm không quyết định một công việc gì mà không có mặt 
của các khanh cả.” 

33. - (Quần thần) tâu: “Chúng ta vũ trang đầy đủ và dày dạn kinh 
nghiệm chinh chiến dữ dội nhưng chính bệ-hạ là vị ra lệnh. Bởi thế, 
bệ-hạ hãy suy xét cho kỹ về điều bệ-hạ sắp ban hành.” 

34. - Nữ vương bảo: “(Theo trẫm) thì các vua chúa khi tiến vào một 
thị trân nào, sẽ tàn phá nó, và bắt những người quyền thế nhất của 
nó xuống làm thứ dân thấp hèn nhất; và họ sẽ làm như thế (đối với 
chúng ta). 

35. - “Nhưng trẫm sẽ sai sứ thần mang lễ vật đi triều công họ rồi đợi 
xem các sứ thần sẽ mang điều (phúc đáp) gì trở về.” 
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Surah 27. An-Naml Juzu 19 

36. - Bởi thế, khi các sứ thần đến yết kiến Sulaymãn, Người bảo họ: 
“Các người định làm cho ta giầu thêm hay sao? Bởi vì những thứ mà 
Allah ban cho ta tốt hơn những thứ mà Ngài ban cho các người. 
Không, các người vui thích với những công vật của các người. 

37. - “Các ngươi hãy lui về (tâu lại) với họ, chúng tôi sẽ đến hỏi tội họ 
với một đoàn quân mà họ sẽ không bao giờ địch nổi và chúng tôi sẽ 
đuôi họ ra khỏi nơi đó một cách nhục nhã và họ sẽ phải qui hàng.” 

38. - (Sulaymãn) bảo (chư tướng): “Hỡi các tướng lãnh! Ai trong các 
ngươi là kẻ mang ngai vàng của nữ vương đến nạp cho ta trước khi 
chúng đến qui phục ta?” 

39. - Một tên 'Ifrĩt trong hàng ngũ của loài Jinn tâu: “Hạ thần sẽ mang 
nó đên nạp cho bệ-hạ trước khi bệ-hạ rời khỏi chỗ ngồi của bệ-hạ. 
Quả thật, hạ thần có đủ sức mạnh và đáng tin cậy để làm việc đó.” 

40. - Nhưng có một tên ựinn) làu thông kinh sách vội tâu: “Hạ thần 
sẽ mang nó đến nạp cho bệ-hạ trong nháy mắt.” Bởi thế, khi thấy nó 
được mang đến đặt trước mặt, Người bảo: “Đây là một trong những 
Thiên ân mà Rabb của Ta dùng để thử thách (xem) ta có phải là một 
người biết ơn hay là một kẻ bội ơn. Bỡi vì, ai biết tạ ơn thì việc tạ ơn 
đó chỉ có lợi cho bản thân mình; ngược lại, ai bội ơn thì Rabb của ta 
vô cùng Giầu có và vô cùng Rộng rãi”. 

41. - (Sulaymãn) bảo: “Hãy cải trang ngai vàng của nàng cho nàng 
đê chúng mình xem nàng có được hướng dẫn (để nhìn ra ngai vàng 
của nàng) hay sẽ là một người không được hướng dẫn.” 

42. - Bởi thê, khi nàng đến yết kiến (Sulaymãn), liền có lời hỏi nàng: 
“Ngai vàng của nàng có giống cái này chăng?” Nàng đáp: “Dường 
như nó giông như thế.” Và (Sulaymãn bảo): “Chúng ta đã được ban 
cho kiên thức trước nàng và là những người Muslim.” 

43. - Và những thứ mà nàng đã từng thờ phụng ngoài Allah đã cản 
trở nàng, bởi vì nàng thuộc về một dan tộc không tin tưởng. 

44. - Có lời nghinh đón nàng: “Xin mời nữ vương bước vào dinh” Bởi 
thế, khi nàng thây nó, nàng ngỡ đó là một hồ nước cho nên nàng vén 
váy của nàng lên khiến ống chân của nàng lộ ra ngoài. Sulaymãn 
bảo: “Đây là một cung điện được lót bằng những miếng pha lê.” 
(Nghe nói), nàng thốt lên: “Lạy Rabb của bề tôi! Bề tôi đã làm hỏng 
tâm hôn của bề tôi. Và bề tôi cùng với Sulaymãn xin nạp mình thần 
phục Allah, Rabb của vũ trụ và muon loài.” 
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45. - Và chắc chắn trước đây, TA đã cử đến với người dân Thamũd 
người anh em của họ Sãlih (Saleh), bảo họ: “Các người hãy thờ 
phụng Allah.” Nhưng lúc đó họ chia thành hai nhóm tranh chấp 
nhau. 

46. - Sãlih bảo: “Hỡi dân ta! Tại sao các người chỉ muốn hối thúc 
điều dữ đến trước điều lành? Tại sao các người không cầu xin Allah 
tha thứ để may ra các người được khoan dung?” 

47. - Họ đáp: “Chúng tôi đoán ông là một người mang điềm xui xẻo 
đên cho chúng tôi.” Sãlih bảo: “Điềm xui của các người ở nơi Allah; 
không, các người là một đám dân đang bị thử thách.” 

48. - Trong thành phô, có chín người hay làm điều thối nát trong xứ 
nhưng không chịu sửa mình. 

49. - Họ bảo (nhau): “Hãy cùng nhau thề nhân danh Allah rằng bọn 
mình nhât định sẽ tân công giết y và gia đình của y vào ban đêm rồi 
bọn mình sẽ cho người thừa kê của y biết bọn mình không hề biết gì 
đến việc gia đình của y bị thủ tiêu và quả thật bọn mình nói thật.” 

50. - Và họ mưu đồ sắp đặt một kế hoạch và TA (Allah) cũng sắp đặt 
một kê hoạch trong lúc họ không nhận thây điều đó. 

51. - Bởi thê, hãy xem kết quả của kế hoạch của họ như thế nào. 
Quả thật, TA đã tiêu diệt họ và toàn bộ đám dân của họ. 

52. - Vì vậy, nhà cửa của họ đã bị tàn phá ngổn ngang vì tội họ đã 
hành động sai quây. Thật sự, trong (câu chuyện) đó là một Bài-học 
cho đám người hiểu biết. 

53. - Và TA đã cứu sông những người tin tưởng và những người ngay 
chính sợ Allah. 

54. - Và (hãy nhớ lại) Lũt (Lốt) khi Người bảo người dân của Người: 
“Phải chăng các người đã làm điều khả-ô trong lúc các người thây 
rõ. 
55. - Phải chăng vì dâm dục các người đã giao hợp với đàn ông thay 
vì phụ nữ? Không, các người là một đám dân đã quen thói làm điều 
ngũ dốt. 
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Sũrah 27. An-Naml Juzu 20 

56. - Câu trả lời của đám dân của Người chẳng có gì khác hơn điều 
này: “Hãy trục xuât gia đình của Lũt ra khỏi thành phô của quí vị! 
Chúng là những người muốn giữ mình trong sạch!” 

57. - Bởi thế, TA đã giải cứu Người và gia đình của Người ngoại trừ 
bà vỢ của Người. TA đã sắp đặt cho bà ta ở lại trong đám người ữì 
trệ đằng sau. 

58. - Và TA đã trừng phạt chúng (đám người tội lỗi) bằng một trận 
mưa (đá) khủng khiếp. Và đó là một trận mưa diệt vong đối với 
những kẻ đã từng được cảnh cáo trước. 

59. - (Hỡi Muhammad!) Hãy thưa: “Mọi ca tụng đều dâng lên Allah 
và lời chúc 'Bằng an' cho những bề tôi của Ngài mà Ngài đã chọn 
(đê mang Thông điệp). (Thử hỏi chúng) Ai là Đấng Ưu việt? Allah 
hay là những kẻ mà chúng cho là những vị hợp tác của Ngài?” 

60. - Há (không ưu việt ư?) Đấng đã tạo các tầng trời và trái đất và 
cho mưa từ trên trời xuông cho các người nhờ đó, TA làm mọc ra 
những mảnh vườn xanh tươi đẹp đẽ mà các người không thể làm 
mọc ra cây trái của chúng đặng. Có chăng một thần linh khác cùng 
VỚI Allah? Không, chúng là một đám người thường bịa đặt những 
đối thủ ngang vai (với Alĩah). 

61. - Há (không ưu việt ư?) Đâng đã làm trái đất thành một nơi ở 
vững chắc và đặt giữa nó các sông ngòi và đặt giữa hai biển (nước 
mặn và nước ngọt) một bức chắn (vô hình tách biệt chúng). Có 
chăng một thân linh cùng (chia sẻ quyền năng) với Allah? Không, 
đa sô" bọn chúng không biet gì. 

62. - Há (không ưu việt ư?) Đấng đã đáp lại (lời cầu cứu của) người 
đau khổ khi y van xin Ngài và cứu y thoát nạn và làm cho các người 
(nhân loại) thành những người kê thừa trên trái đất. Có chăng một 
thần linh cùng (chia sẻ quyền năng) với Allah? ít thay điều các 
ngươi ghi nhớ! 

63. - Há (không ưu việt ư?) Đấng đã hướng dẫn các người qua những 
lớp tăm tối của đất liền và biển cả và gởi những luồng gió làm 
người loan tin đến báo trước hồng ân (mưa) sắp đến của Ngài. Có 
chăng một thần linh cùng (chia sẻ quyền năng) với Allah? Allah Tối 
Thượng, Ngài ở bên trên mọi điều chúng qui cho Ngài. 
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Surah 27. An-Naml Juzu 20 

64. - Há (không ưu việt ư?) Đấng đã khởi sự việc tạo hóa rồi tái diễn 
nó lại và đã cung dưỡng cho các người từ trên trời xuống dưới đất. 
Có chăng một thần linh cùng (chia sẻ quyền năng) với Allah? Hãy 
bảo chúng: “Hãy truhg các bằng chứng của các người ra xem nếu 
các người nói thật?” 

65. - Hãy bảo chúng: “Không ai biết rõ điều vô-hình trong các tầng 
trời và trái đât ngoại trừ Allah; và chúng không biết được giờ phút 
nào chúng sẽ được phục sinh ữá lại.” 

66. - Không, chúng không thể biết đặng Đời sau. Không, chúng nghi 
ngờ về nó (Đời sau). Không, chúng mù tịt về nó. 

67. - Và những kẻ không tin tưởng nói: “Phải chăng khi chúng tôi và 
cha mẹ của chúng tồi đã trở thành cát bụi, thật sự chúng tôi sẽ được 
dựng sông lại?” 

68. - “Chắc chắn trước đây chúng tôi lẫn cha mẹ của chúng tôi đã 
được hứa điêu này. Nhưng điều hứa này (theo chúng tôi nghĩ) chỉ là 
chuyện cổ tích của người cổ xưa.” 

69. - Hãy bảo chúng: “Các người hãy đi du lịch trên trái đất để nhìn 
xem kết cuộc của những kẻ tọi lỗi như thế náo.” 

70. - Và Ngươi (Muhammad!) chớ buồn phiền về điều chúng nói và 
cũng chớ khổ tâm về những điều chúng âm mưu. 

71. - Và chúng nói: “Chừng nào lời hứa (Phục sinh) này sẽ xảy ra, 
nếu quí vị (Muslim) nói thạt?” 

72. - Hãy bảo chúng: “Điều mà các người thúc giục cho mau đến có 
lẽ ở sát sau lưng của các người.” 

73. - Và quả thật, Rabb (Allah) của Ngươi (Muhammad!) đã đặc ân 
đối với loài người, nhưng đa so" bọn chung không biết ơn. 

74. - Và quả thật, Rabb (Allah) của Ngươi biết rõ điều chúng giấu 
giếm trong lòng và điều chúng bộc lộ ra ngoài. 

75. - Và không có một điều bí mật (vô hình) nào trên trời và dưới đất 
mà lại không được ghi trong một Quyển sổ (định mệnh) rõ ràng. 

76. - Rõ thật, Kinh Qur'ãn này kể lại cho con cháu của Israel nhiều 
điều mà chúng thường ưanh chấp nhau ưong đó. 
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Sũrah 27. An-Naml Juzu 20 

77. - Và rõ thật, Nó (Qur'ãn) là một Chỉ Đạo và một Hồng ân (ban) 
cho những người tin tưởng. 

78, - Rõ thật, Rabb của Ngươi sẽ quyết định giữa chúng bằng việc 
Xét xử của Ngài bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Toàn Tri. 

79. - Bởi thê, Ngươi hãy giao phó (công việc) cho Allah bởi vì Ngươi 
đang ở trên Chan lý quang minh. 

80, - Rõ thật, Ngươi không thể làm cho người chết nghe được và 
cũng không thể làm cho người điếc nghe được tiếng Gọi (nhất là) 
khi chúng quay lưng bỏ đi. 

81. - Và Ngươi cũng không thể hướng dẫn người mù ra khỏi tình trạng 
lâm lạc của họ được. Ngươi chỉ có thể làm cho ai tin tưởng nơi những 
Lời mặc khải của TA nghe được bởi vì họ là những người Muslim. 

82, - Và khi Lời (Xét xử) đối với chúng sắp thể hiện, TA sẽ đưa ra từ 
trái đât một loại thú vật để nói chuyện với chúng, bởi vì nhân loại 
không có một xác tín nào về những Lời mặc khải của TA. 

83, - Và hãy nhắc chúng về Ngày mà TA sẽ cho tập trung từ mỗi cộng 
đông những thành phần đã phủ nhận những Lời mặc khải của TA 
thành một đội ngũ; rồi chúng sẽ bị bắt đứng thành hàng nghiêm chinh, 

84, - Cho đên lúc chúng đến tập họp hết, rồi Ngài sẽ hỏi chúng: “Phải 
chăng các ngươi đã phủ nhận những Lời mặc khải của TA trong lúc 
các ngươi không thâu triệt chúng nổi với kiến thức của các ngươi hoặc 
phải chăng điều mà các ngươi đã làm chỉ có bấy nhiêu thôi?” 

85. - Và Lệnh (xử phạt) sẽ được thi hành đối với chúng bởi vì chúng 
đã làm điều sai quây. Vì thế, chúng không thể nói được gì. 

86. - Phải chăng chúng đã không suy xét việc TA đã làm ra ban đêm 
cho chúng nghỉ ngơi và ban ngày để nhìn thấy? Quả thật, trong việc 
(tạo hóa) đó là những Dâu hiệu cho đám người có đức tin. 

87. - Và (hãy nhắc chúng) về Ngày mà Tiếng còi (Tận thế) sẽ được 
thôi lên, ai ở trong các tầng trời và ai ở dưới đất đều phải kinh hồn 
bạt vía ngoại trừ ai là người mà Allah muốn dung tha. Và tất cả đều 
phải hạ mình khiêm tôn đến trình diện trước mặt Ngài. 

88, - Và Ngươi sẽ thây những quả núi mà Ngươi tưởng chúng cô" định 
vững chắc, sẽ tan vỡ như những đám mây tan. Công trình nghệ thuật 
của Allah, Đang đã hoàn chỉnh mọi vật. Quả thật, Ngài Rất mực Am 
tường mọi điều các người làm. 
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Surah 27. An-Naml Juzu 20 

89. - Ai mang theo điều tốt, thì sẽ được tưởng thưởng tốt hơn điều 
(tôt) đó và sẽ an toàn thoát khỏi cảnh hãi hùng của Ngày đó. 

90. - Và ai mang theo điều tội lỗi, mặt của chúng sẽ bị quẳng úp vào 
Lửa (của Hỏa ngục kèm theo lời phán): “Phải chăng các người chỉ bị 
phạt tương xứng với điều mà các ngươi đã làm?” 

91. - Ta (Muhammad) nhận lệnh chỉ được thờ phụng Rabb (Đâng 
Chủ Tể) của thành phô" (Makkah) mà Ngài đã làm cho linh thiêng 
này, và mọi vật đều là của Ngài cả. Và Ta nhận được lệnh phải là 
một trong những người Muslim (thần phục) Ngài. 

92. - Và (nhận lệnh) phải đọc Qur'ãn. Bởi thế ai nhận được Chỉ đạo 
thì việc hướng dẫn đó chỉ có lợi cho bản thân y; ngược lại, ai lầm lạc 
đạo thì hãy bảo y: “Ta chỉ là một người cảnh cáo thôi!” 

93. - Và hãy bảo (hỡi Muhammad!): “Mọi ca tụng đều dâng lên 
Allah! Ngài sẽ sớm cho các người thây những Dâu hiệu của Ngài và 
các người sẽ nhận ra chúng. Và Rabb (Allah) của Ngươi không làm 
ngơ về những điều các người làm. 

... 

AL-QASAS 
(Câu Chuyện Kể) 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Tã. Sĩn. Mĩm. 

2. - Đây là những Câu của một Kinh sách minh bạch. 

3. - TA (Allah) đọc cho Ngươi (hỡi Muhammad!) câu chuyện của 
Mũsa và Fir'aun bằng sự thật (để Ngươi đọc lại) cho một sô người 
tin tưởng. 

4. - Quả thật, Fir'aun tự suy tôn (là chúa) tôi cao trong xứ và chia dân 
chúng thành nhiều giáo phái; hắn áp bức một nhóm dân (Israel) 
bằng cách giết chết con trai của họ và tha sông phụ nữ của họ. Ro 
thật, hắn là một tên tàn bạo quá mức. 

5. - Và TA muôn ban ân cho những người cô thế trong xứ, và làm cho 
họ thành những nhà lãnh đạo (tôn giáo) và thành những người kế 
thừa (trái đất). 
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Surah 28. Al-Qasas Juzu 20 

6. - Và TA ban cho họ một chỗ định cư trong xứ và làm cho Fir'aun 
và Hãmãn và binh tướng của hai đứa chúng thấy (dân Israel) có 
những điều làm cho chúng cả sợ. 

7. - Và TA đã mặc khải cho mẹ của Mũsa, phán: “Ngươi hãy cho đứa 
con trai của ngươi bú vú (của ngươi) nhưng khi ngươi lo sỢ cho (sinh 
mạng của) nó, hãy ném nó xuống sông và chớ sỢ sệt cũng chớ lo 
buôn cho (số phận của nó). Rõ thật, TA sẽ mang nó trả lại cho ngươi 
và cử nó làm một Sứ giả (của TA)." 

8. - Bởi thế, người nhà của Fir'aun lượm Người (Mũsa) mang về nuôi 
để cho Người trở thành một kẻ thù và thành một nguồn lo âu cho 
chúng. Rõ thật, Fir'aun và Hãmãn và binh tướng của hai đứa chúng 
là những kẻ tội lỗi. 

9. - Ỵà bà vỢ của Fir'aun thưa (với chồng): “(Đứa bé này) là một 
nguồn vui cho cặp mắt của thiếp và bệ-hạ. Bệ-hạ chớ giết nó. Biết 
đâu nó sẽ giúp ích chúng mình hoặc chúng mình sẽ nhận nó làm con 
của chúng mình. Và họ không nhận thấy (hậu quả của việc họ đang 
làm). 

10. - Và tâm lòng của người mẹ của Mũsa trở nên trống trải (vì tưởng 
nhớ con) cho nên bà gan như muôn tiết lộ (câu chuyện) về đứa con 
trai của bà nếu TA không củng cô" đức tin trong lòng của bà để cho 
bà vẫn còn là một người tin tưởng. 

11. - Và bà (mẹ) đã bảo người chị của Mũsa: “Con hãy theo (dọ hỏi 
tung tích) đứa em của con!” Do đó, người chị đứng nhìn đứa em từ 
đằng xa trong lúc (kẻ thù) không để ý đến nàng. 

12. - Và từ trước, TA đã khiến cho Người (Mũsa) không bú được sữa 
của những bà vú em, (mãi cho đến lúc người chị của Mũsa) đến gặp 
(người nhà của Fir'aun và) thưa: “Quí ngài có muôn tiện nữ chỉ cho 
quí ngài một gia-đình đứng ra chăm sóc (đứa bé) giùm cho quí ngài 
hay không? Và họ là những người chỉ cầu mong cho bé được mạnh 
gioi.” 

13. - Bằnạ cách đó, TA đã mang Người (Mũsa) trả lại cho bà mẹ của 
Người đê cho cặp mắt của bà dịu lại và làm cho bà hết buồn và để 
cho bà biết rằng Lời hứa của Allah là sự thật; nhưng đa sô bọn 
chúng không biết. 
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Sũrah 28. Al-Qasas Juzu 20 

14. - Và khi Mũsa (Môi-se) đến tuổi trưởng thành vững chắc, TA đã 
ban cho Người Lý giải khôn ngoan và kiến thức. TA đãi ngộ những 
người làm tốt như thế. 

15. - Và khi đi vào thành phố vào lúc thị dân không để ý đến (người 
lạ mặt), Người thấy hai người đàn ông ẩu đả nhau nơi đó; một người 
thuộc phe của Người và người kia thuộc phe của kẻ thù của Người. 
Và người thuộc phe của Người gọi Người tiếp tay để đánh lại kẻ 
địch. Vì thê, Mũsa cung tay đánh kẻ thù và kết liễu sinh mạng của 
y. (Nhưng Mũsa sực tỉnh) vội nói: “Đây là hành động của Shaytãn; 
và rõ thật, Shaytãn là kẻ thù công khai chuyên dụ dỗ (người ta) đi 
lạc.” ' 

16. - (Mũsa) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Bề tôi đã tự hại mình, xin 
Ngài tha thứ cho bề tôi.” Do đó, (Allah) đã tha thứ cho Người. Rõ 
thật, Ngài là Dâng Hằng Tha thứ, Đấng Rất mực Khoan dung. 

17. - (Mũsa) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Vì Ngài đã ban ân cho bề 
tôi cho nên bề tôi sẽ không bao giờ tiếp tay cho những kẻ tội lỗi 
nữa.” 

18. - Nhưng vào một buổi sáng nọ, khi Người đang ở trong thành phố 
vừa lo sỢ vừa ngó chừng (binh lính của Fir’aun, sợ chúng đến lung 
băt) thì kẻ đã kêu cứu Người trợ lực ngày hôm qua bây giờ lại thét 
kêu Người tiếp tay cho y nữa. Mũsa bảo y: “Rõ thật, mày là một tên 
chuyên dắt (người ta) đi lạc!” 

19. - Và khi Người định dùng sức túm lấy kẻ thù của hai người thì 
hăn vội lên tiếng: “Hỡi Mũsa! Mày định giết tao như mày đã giết 
một người ngày hôm qua hay sao? Rõ thật mày chỉ muốn trở thành 
một tên tàn bạo trong xứ chớ không muốn trở thành một người làm 
điều thiện.” 

20. - Và từ cuối phô", có một người chạy đến (báo với Mũsa), bảo: 
“Hỡi Mũsa! Các vị tù trưởng đang họp nhau bàn chuyện của anh để 
giêt anh. Vậy, hãy chạy trôn đi. Quả thật, tôi chỉ muôn cho anh gặp 
điều phúc lành.” 

21. - Tức thời, Người bỏ chỗ đó trốn đi nơi khác vừa lo sợ vừa ngó 
chừng đề phòng. Người cầu nguyện: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin 
Ngài giải cứu bề tôi khỏi đám người làm điều sai quây!” 
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Surah 28. Al-Qasas Juzu 20 

22. - Và khi chạy trốn về phía địa phận của Madyan, Người nói một 
mình: “Biêt đâu Rabb (Đấng Chủ Tể) của ta sẽ hướng dẫn ta đi theo 
con đường bằng phẳng (đúng đắn).” 

23. - Và khi đên những địa điểm có nước của địa phận Madyan, 
Người thấy nơi đó có một đám người đang múc nước (cho đàn cừu 
của họ uống) và ngoài đám đó ra, Người thấy hai phụ nữ đang giữ 
(đàn cừu của họ) lại phía sau. Người đến hỏi hai nàng: “Hai cô có 
chuyện gì vậy?” Họ trả lời: “Chúng tôi không thể múc nước cho đàn 
cừu của chúng tôi uống được trừ phi những người chăn cừu dắt đàn 
cừu của họ rời khỏi chô đó. Và cha của chúng tôi là một người rất 
già (không giúp chúng tôi đặng).” 

24. - Do đó, Mũsa ra tay múc nước (giùm cho) hai cô gái rồi lui về 
nghỉ mát dưới bóng cây. Tiếp đó, Người cầu nguyện: “Lạy Rabb của 
bề tôi! Bề tôi đang cần điều lành mà Ngài sắp ban cho.” 

25. - Sau đó, một trong hai cô gái bẽn lẽn đến gặp Người, thưa: “Cha 
tôi mời ông đến gặp người để người hậu đãi ông về công ơn ông đã 
múc nước giùm chúng tôi.” Do đó, Người đến gặp ông ta và ke lại 
cho ông ta câu chuyện của mình. Ông ta bảo: “Chớ sợ! Cậu đã thoẩt 
khỏi đám người gian ác rồi.” 

26. - Một trong hai cô gái thưa: “Thưa cha! Xin cha mượn anh ấy 
giúp việc. Thật sự, người tốt nhâ't mà cha có thể mượn để giúp việc 
là một người khỏe mạnh và trung tín.” 

27. - Ông già bảo: “Bác có ý gả một trong hai đứa con gái của bác 
cho cháu với điều kiện cháu phải làm thuê cho bác trong vòng tám 
năm; nhưng nêu cháu muốn làm thuê đủ mười năm thì tùy ý cháu; 
và bác không muôn đối xử khắc khe với cháu; nếu Allah muốn, 
cháu sẽ thấy bác là một người lương thiện.” 

28. - (Mũsa) thưa: “Thôi, hai bác cháu mình thỏa thuận như thế đi! 
Cháu có thể hoàn tât bất cứ thời hạn nào trong hai thời hạn vừa nói, 
nhưng bác không được bâ't công với cháu, bởi vì Allah là Đấng Thọ 
lãnh những điều chúng ta vừa nói.” 
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Surah 28. Al-Qasas Juzu 20 

29, - Do đó, khi Mũsa đã mãn hạn giao kèo và cùng với gia đình của 
mình ra đi, Người thấy một ngọn lửa trên sườn núi Tũr. Người bảo 
người nhà: “Hãy dừng lại! Ta thấy lửa ở đằng xa. Hy vọng ta sẽ 
mang vê cho các người tin tức của nó hoặc mang về cho các người 
một khúc củi cháy để các người có thể sưởi âm.” 

30, - Tiêp đó, khi đến chỗ của ngọn lửa, thì có tiếng gọi Người từ bờ 
phía bên phải của thung lũng tại một vùng đất đã được ban phúc của 
loại cây thiêng (Cây ô-liu), phán: “Hỡi Mũsa! Rõ thật, TA đay là 
Allah, Rabb (Dâng Chủ Tể) của vũ trụ và muôn loài .” 

31, - Và phán: “Hãy ném chiếc gậy của ngươi xuống.” Sau đó, khi 
thây nó động đậy giống như một con rắn, Người quay mình bỏ chạy 
và không dám nhìn lại phía sau. “Hỡi Mũsa! Hãy bước đến gần và 
chớ sợ. Quả thật, nhà ngươi được an toàn (không hề gì).” 

32, - “Hãy áp bàn tay của ngươi vào lồng ngực của ngươi, khi rút ra, 
nó sẽ trở thành trắng toát không có gì đau đớn cả và hãy khép cánh 
tay của ngươi vào cạnh sườn cua ngươi lại để khỏi sợ. Đấy là hai 
băng chứng của Rabb của ngươi được mang đến trình bày cho 
Fir'aun và các vị tù trưởng của hắn. Quả thật, chúng là một đám 
người làm loạn chống lại Àĩlah. 

33, - (Mũsa) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Quả thật, bề tôi đã giết một 
người của chúng. Do đó, bề tôi sợ chúng sẽ giết bề tôi trở lại.” 

34, - “Và người anh của bề tôi, Hãrũn, anh ây hoạt bát hơn bề tôi, do 
đó, xin cử anh ây làm một người phụ tá cùng đi với bề tôi để xác 
nhận vai trò của bề tôi. Quả thật, bề tôi sợ chung sẽ buộc tội bề tôi 
nói dối.” 

35, - (Allah) phán: ‘TA sẽ tăng cường cánh tay của ngươi với người 
anh của ngươi và sẽ ban cho hai anh em nhà ngươi quyền uy khiến 
chúng không hại được hai ngươi. Với những Phép-lạ của TA, hai 
ngươi và những người theo hai ngươi chắc chắn sẽ thắng lợi. 
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Sũrah 28. Al-Qasas Juzu 20 

36. - Nhưng khi Mũsa đến gặp chúng-Fir'aun và bè lũ của y- với 
những Lời mặc khải rõ rệt của TA, chúng nói: “Đây chẳng qua là trò 
ảo thuật đã được bịa đặt và chúng ta chưa hề nghe chuyện này nơi 
tổ tiên của chúng ta.” 

37. - Và Mũsa bảo: “Rabb của ta biết rõ ai là người mang Chi đạo từ 
Ngài đến và ai là người sẽ hưởng kết cuộc tốt đẹp cua ngôi nhà 
(Thiên đàng). Rõ thật, những kẻ làm điều sai quấy sẽ không thành 
đạt.” 

38. - Và Fir'aun bảo: “Hỡi quần thần! Ta không biết thẫn linh nào 
khác của các người ngoài ta ra. Này Hãmãn, hãy đốt lò nung gạch 
cho trâm và xây cho trẫm một cái tháp để trẫm đi lên (trời) gặp 
Thượng Đế của Mũsa và trâm nghĩ rằng nó chỉ là một tên nói dôi.” 

39. - Nhưng y (Fir'aun) và bè lũ tỏ ra kiêu căng ữong xứ không lý do 
chính đáng và nghĩ rằng chúng sẽ không bị đưa trở về gặp lại TA (để 
chịu sự Xét xử). 

40. - Bởi thế, TA đã túm bắt y và bè lũ của y rồi quẳng chúng xuống 
biển. Do đó, Ngươi hãy nhìn xem kết cuộc của những kẻ làm ác đã 
cáo chung như thế nào. 

41. - Và TA đã biến chúng thành những tên đầu đàn chuyên gọi 
(người ta) đi vào Hỏa ngục. Và vào Ngày Phục sinh, chúng sẽ không 
được (ai) giúp đỡ. 

42. - Và TA đã đính kèm những lời nguyền rủa theo bọn chúng suốt 
đời trên thế gian này; và vào Ngày Phục sinh, chúng sẽ là những kẻ 
đáng ghê tởm. 

43. - Và sau khi tiêu diệt những thế hệ cũ, chắc chắn TA đã ban cho 
Mũsa Kinh sách (Taurãh) dùng để soi sáng tâm linh cho nhân loại. 
(Nó) vừa là một Chỉ đạo vừa là một Hồng ân cho họ để may ra nhờ 
đó mà họ ghi nhớ. 
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Surah 28. Al-Qasas Juzu 20 

44. - Và Ngươi (hỡi Muhammad!) đã không ở phía tây (của ngọn núi 
Tũr) khi TA quyết định công việc cho Mũsa và cũng không là một 
nhân chứng (chó biến cố đó)7 

45. - Và TA đã cho sản sinh những thế hệ khác (sau đó) và cho họ 
sông thọ hơn; và Ngươi không phải là một người sống chung với 
người dân của Madyan và đọc nhắc họ về những Lời mặc khải của 
TA; nhưng chính TA là Đâng đã cử phái các Sứ giả. 

46. - Và Ngươi cũng đã không ở bên sườn núi Tũr khi 771 gọi (Mũsa) 
nhưng Ngươi (được cử đến như) là một Hồng ân từ Rabb của Ngươi 
để Ngươi có thể cảnh cáo một dân tộc mà ưước Ngươi đã không có 
một vị Báo-trước nào được cử đến với họ mục đích để choTiọ ghi 
nhớ (hay thức tỉnh). 

47. - Và nếu (TA) không (gởi Ngươi đến với dân tộc Quraysh này) thì 
e rằng khi chúng gặp tai họa do những điều (tội lỗi) mà bàn tay của 
chúng đã gây ra, chúng sẽ có lý do để trách (771) rằng “Lạy Rabb 
chúng tôi! Tại sao Ngài không cử một sứ giả đến với chúng tôi? Bởi 
vì chúng tôi sẽ tuân theo những Lời mặc khải của Ngài và chúng tôi 
sẽ trở thành những người tin tưởng.” 

48. - Nhưng khi (Ngươi mang) sự Thật đến với chúng, chúng lại nói: 
“Tại sao Y (Muhammad) không được ban cho điều (Phép-lạ) giống 
như điều (Phép-lạ) đã được ban cho Mũsa?” Há chúng đã không tin 
tưởng nơi những điêu đã được ban cho Mũsa trước đây hay sao? 
Chúng nói: “Hai loại phù phép này (Kinh Taurãh và Kinh Qur'ãn) hỗ 
trỢ lân nhau!” Và chúng nói tiếp: “Chúng tôi không tin tất cả (các 
thứ đó).” 

49. - Hãy bảo chúng: “Thế các người hãy mang một Kinh sách từ 
Allah đến làm Chỉ đạo tốt hơn hai quyển (Taurãh và Qur’ãn) này và 
Ta (Muhammad) sẽ theo nó, nếu các người nói thật.” 

50. - Nhưng nếu chúng không trả lời Ngươi, thì nên biết chúng chỉ 
tuân theo những điều mơ ước của chúng mà thôi. Và còn ai lầm lạc 
hơn kẻ chỉ tuân theo dục vọng của mình thay vì (tuân theo) Chỉ đạo 
của Allah. Quả thật, Allah không hướng dẫn đám người làm điều sai 
quấy. 
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Sũrah 28. Al-Qasas Juzu 20 

51. - Và chắc chắn TA làm cho Lời nói (Qur'an) thấu đến chúng để 
may ra chúng ghi nhớ. 

52. - Những ai đã được TA ban cho Kinh sách trước Nó (Qur'ãn) sẽ 
tin tưởng nơi Nó. 

53. - Và khi Nó được đọc ra cho họ, thì họ nói ngay: “Chúng tôi tin 
tưởng nơi Nó.” Rõ ràng Nó là Chân lý (đã được ban xuống) từ Rabb 
của chúng tôi. Thật sự, chúng tôi là những người thần phục Allah 
(Muslim ) trước Nó (Qur'ãn).” 

54. - Họ sẽ được (Allah) ban thưởng hai lần bởi vì họ đã kiên nhẫn 
chịu đựng (sự thử thách) và họ dùng điều lành mà xóa bỏ điều dữ và 
chi dùng của cải mà TA đã cung cấp cho họ (để làm việc thiện). 

55. - Và khi nghe chuyện tầm phào, họ cáo lui bỏ đi và nói: “Chúng 
tôi có công việc của chúng tôi và quí vị công việc của quí vị. Chúc 
quí vị được 'Bằng an'. Chúng tôi không tìm kiếm kẻ ngu dốt (để 
tranh chấp về Qur'ãn)” 

56. - Rõ thật, Ngươi (Muhammad) không hướng dẫn được ai mà 
Ngươi yêu thương, ngược lại Allah là Đấng hướng dẫn người nào 
Ngài muôn. Và Ngài biết rõ nhất những người theo Chính đạo. 

57. - Và chúng (người Quraish) nói: “Nếu theo Chỉ đạo cùng với 
Ngươi (Muhammad) thì bọn ta sẽ bị túm bắt đi mất khỏi xứ của bọn 
ta.” Há TA (Allah) đã không thiết lập cho chúng một thánh địa an 
toàn, mà đủ loại hoa quả được mang đến cho nó như là bổng lộc của 
TA hay sao? Nhưng đa số bọn chúng không biết gì. 

58. - Và có bao nhiêu thị trân đã bị TA tiêu diệt vì (dân cư của) nó 
vui đùa hưởng lạc trong cuộc sông của chúng? Bởi thế, nhà cửa của 
chúng điêu tàn hoang phế sau khi đã bị tiêu diệt, chỉ trừ một số ít. 
Và chính TA là Đâng Thừa kê di sản của chúng. 

59. - Và Rabb của Ngươi sẽ không tiêu diệt những thị trân nào trừ 
phi Ngài dựng lên tại mỗi thủ phủ của chúng một Sứ giả để đọc 
nhăc chúng về những Lời mặc khải của TA. Và TA cũng không tiêu 
diệt những thị trân trừ phi dân cư của chúng là những kẻ làm điều 
sai quấy. 
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Surah 28. Al-Qasas Juzu 20 

60, - Và những vật đã được ban cho các người chỉ là những vật hưởng 
tạm và món trang sức của đời sông trần tục này. Và thứ gì với Allah 
(ở Đời Sau) sẽ tốt nhât và vĩnh viễn. Thế các ngưdi không hiểu ư? 

61, - Thế thì một người mà TA đã hứa bằng một Lời hứa tốt đẹp 
(Thiên Đàng) mà y sẽ tiếp nhận (ở Đời sau) có giông với kẻ mà TA 
đã cho hưởng lạc tạm bợ ở trần gian này, rồi vào Ngày Phục sinh y 
sẽ được dựng sông lại để chịu tội (trong Hỏa ngục)? 

62, - Và vào Ngày mà Ngài (Allah) sẽ gọi chúng đến chất vấn, rồi 
Ngài sẽ phán: “Đâu là những kẻ 'hợp tác' của TA mà các ngươi đã 
từng xác nhận trước đây?” 

63, - Những kẻ mà Lời (kết tội) đã chứng minh đúng sẽ lên tiếng 
thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Đây là những kẻ mà chúng tôi đã dắt đi 
lạc. Chúng tôi dắt chúng đi giông như việc tự bản thân chúng tôi đi 
lạc; chúng tôi vô can với chúng trước mặt Ngài; không phải chúng 
đã thờ phụng chúng tôi. 

64, - Và có lời phán bảo: “Hãy gọi những thần linh của các người 
đi!” Và chúng sẽ gọi chúng; nhưng không ai trả lời chúng và chúng 
sẽ thây hình phạt trước mặt chúng. Phải chi chúng tuân theo Chi đạo 
(thì đâu đến nỗi bị phạt Hồa ngục!) 

65, - Và vào Ngày (Allah) sẽ gọi chúng đến chất vấn, rồi phán: “Đâu 
là điều mà các ngươi đã ưả lời các Sứ giả (của TA ?)” 

66, - Nhưng vào Ngày đó, lý lẽ biện bạch của chúng sẽ mờ mịt. Bởi 
thế, chúng không thể hỏi han vấn kế nhau được. 

67, - Nhưng đối với ai biết hôi cải, và tin tưởng và làm việc thiện (ở 
đời này) thì may ra sẽ là một trong những người thành đạt. 

68, - Và Rabb (Allah) của Ngươi (Muhammad) tạo hóa và chọn lựa 
bât cứ vật gì Ngài muôn. Chúng không có một sự chọn lựa nào 
(trong quyết định của Ngài). Quang vinh và trong sạch thay Allah! 
Và Ngài Tôi Cao, vượt hẳn những kẻ mà chúng đã tổ hợp với Ngài. 

69, - Và Rabb của Ngươi biết rõ điều chúng giâu giếm ưong lòng và 
điều chúng bộc lộ ra ngoài. 

70, - Và Ngài là Allah. Không có Thượng Đê nào khác cả duy chỉ 
Ngài (là Thượng Đế). Mọi lời ca tụng vào lúc đầu (đời này) và vào 
lúc cuoi (Đời sau) đều thuộc về của Ngài cả. Ngài nắm mọi quyết 
đinh Xét xử; và các người sẽ được đưa trở về gặp Ngài. 
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Sũrah 28. Al-Qasas Juzu 20 

71. - Hãy bảo (chúng): “Các người hãy nhận xét, nếu Allah làm cho 
ban đêm kéo dài vĩnh viên cho các người cho đến Ngày Phục sinh 
thì Ai là Thượng Đê ngoài Allah sẽ mang ánh sáng lại cho các 
người? Thế các người có nghe không?” 

72. - Hãy bảo (chúng): “Các người hãy nhận xét! Nếu Allah làm cho 
ban ngày kéo dài vĩnh viễn cho các người cho đến Ngày Phục sinh 
thì Ai là Thượng Đê ngoài Allah sẽ mang bóng tối đến cho các 
người để các người có thể nghỉ ngơi trong đó? Các người có thấy 
không?” 

73. - Và chính do Đức Khoan dung của Ngài mà Ngài đã làm ra ban 
đêm và ban ngày cho các người để các người có thể nghỉ ngơi (vào 
ban đêm) và tìm kế sinh nhai (vào ban ngày); và để cho các người 
tạ ơn Ngài. 

74. - Và vào Ngày mà Ngài sẽ gọi chúng đến chất vân, rồi phán: 
“Đâu là những kẻ hợp tác của TA mà các ngươi điỉ từng xác nhận?” 

75. - (Cũng vào Ngày đó) TA sẽ đưa ra từ mỗi cộng đồng một nhân 
chứng rồi TA sẽ phán: “Hãy trưng bằng chứng của các người ra 
đây.” Thì lúc đó chúng sẽ biết rằng Allah nắm hết mọi sự thật và 
những điêu (giả tạo) mà chúng đã từng bịa đặt sẽ bỏ chúng đi mất 
dạng. 

76. - Quả thật, Qãrũn (Korah) xuât thân từ đám dân của Mũsa nhưng 
y đối xử ngạo mạn với họ. Và TA đã ban cho y Iđio tàng châu báu 
(nhiều đến mức) cần phải nhờ hằng trung đội người vạm vỡ mới vác 
nổi những chìa khóa kho. (Hãy nhớ lại) khi người dân của y bảo y:” 
Chớ cuông quýt mừng rỡ. Thật sự, Allah không yêu thương những kẻ 
mừng cuống quýt (với sự giầu có của mình). 

77. - “Mà hãy dùng của cải mà Allah đã ban cho ngươi để tìm kiếm 
một Ngôi nhà ở Đời sau và chớ quên phần (việt:) của ngươi ở đời 
nàỵ và hãy làm tô't (với người khác) giống như việc Allah đối xử tốt 
với ngươi và chớ tìm cách làm điều thối nát trung xứ. Quả thật, 
Allah không yêu thương những kẻ làm điều tàn ác thối nát. 
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Surah 28. Al-Qasas Juzu 20 

78. - Y đáp: “Ta được giầu có là do sự hiểu biết của ta.” Phải chăng 
y đã không biết việc Allah đã tiêu diệt ai là người đã có nhiều 
quyên lực và giầu có hơn y nơi những thế hệ trước y hay sao? Và 
những kẻ tội lỗi sẽ không bị hỏi (ngay) về những tội lỗi của chúng. 

79. - Rồi y ra ngoài gặp dân chúng phô ưương vẻ lộng lẫy của mình. 
Những kẻ ham muốn đời sống trần tục này (thấy vẽ lộng lẫy đó) vội 
lên tiếng: “Oi, ước chi chúng tôi được ban cho của cải giông như tài 
sản đã được ban cho Qãrũn. Quả thật, y đã làm chủ một kho tàng vĩ 
đại.” 

80. - Nhưng những người được (Allah) ban cho kiến thức lại nói: “Chỉ 
khổ thân quí vị thôi. Bởi vì phần thưởng của Allah (ở Đời sau) tốt 
hơn cho ai có đức tin và làm việc thiện và chỉ những người kiên 
nhẫn mới đạt được phần thưởng đó.” 

81. - Bởi thế, TA đã làm cho đâ’t sụp xuống nuốt mất y lẫn nhà cửa 
của y. Và y không có được một bè nhóm nào giải cứu y thoát khỏi 
hình phạt của Allah và y cũng không thể tự cứu minh được. 

82. - Và những kẻ đã mơ ước một địa vị giông như địa vị của y ngày 
hôm qua nay bắt đầu nói: “Ôi! Quả thật Allah nđi rộng và thu hẹp 
bổng lộc của Ngài cho người nào Ngài muôn trong scí bầy tôi của 
Ngài; nếu Allah không nhân từ đối với chúng tôi thì Ngài đã làm 
cho đât sụp xuông nuốt mât chúng tôi rồi. Ôi! Những kẻ không có 
đức tin chắc chắn sẽ không thành đạt.” 

83. - Đó là Ngôi nhà (hạnh phúc) ở Đời sau mà TA đã làm ra cho 
những ai không muôn tự suy tôn mình cao cả và cũng không làm 
những điều thôi nát trên trái đất. Và kết cuộc tốt đẹp sẽ về tay của 
những người ngay chính. 

84. - Ai mang theo điều lành thì sẽ được phần thưởng tốt hơn cái đó; 
và ai mang theo điều dữ thì những ai làm ác đó clủ sẽ bị phạt ngang 
bằng với điều (dữ) mà họ đã làm. 
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Surah 28. Al-Qasas Juzu 20 

85, - Quả thật, Đấng đã ban cho Ngươi (Kinh) Qur'ãn sẽ đưa Ngươi 
trở lại cố hương (hoặc là Makkah hoặc là Thiên đàng). Hãy bảo: 
“Rabb (Allah) của ta biết rõ ai là người mang Chỉ đạo (của Ngài) 
đến và ai là kẻ lầm đường lạc lối.” 

86, - Và Ngươi đã không mơ ước việc Kinh sách (Qur'ãn) được ban 
xuống cho Ngươi nhưng đó là một Hồng ân từ Rabb (Allah) của 
Ngươi; bởi thế, chớ bao giờ tán trợ những kẻ không có đức tin (phủ 
nhận Allah). 

87, - Và chớ để chúng (kẻ không tin) làm cho Ngươi từ bỏ những Lời 
mặc khải của Allah sau khi chúng đã được ban xuống cho Ngươi mà 
hãy kêu gọi (nhân loại) đến với Rabb (Allah) của Ngươi và chớ trở 
thành một người tôn thờ đa thần . 

88, - Và chớ bao giờ cầu nguyện một thần linh nào khác cùng với 
Allah (bởi vì) không có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ Ngài (là 
Thượng Đế). Mọi vật đều tiêu tan chỉ trừ sắc Diện của Ngài. Ngài 
nắm quyền Xét xử và tất cả các người sẽ được đưa về gặp Ngài trở 
lại (đe chịu sự Phán xử). 

AL-'ANKABŨT 
(Con Nhện) 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đâng Rất mực Khoan dung 

1. - Alif. Lãm. Mĩm. 

2. - Phải chăng thiên hạ nghĩ rằng mình sẽ được yên thân khi nói: 
“Chúng tôi tin tưởng” va se không bị thử thách hay sao? 

3, - Và chắc chắn, TA đã thử thách những người trước họ để Allah 
làm cho thây rõ ai là người chân thật và ai là kẻ gian dối. 

4, - Hoặc phải chăng những ai làm điều tội lỗi nghĩ rằng chúng có thể 
qua mặt được TA hay sao? Điều mà họ xét đoán thật vô cùng tệ hại. 

5, - Ai hy vọng sẽ trở về gặp lại Allah thì thời hạn của Allah sẽ đến 
bởi vì Ngài là Đấng Toàn Thính và Đấng Toàn Tri. 

6. - Và ai phân đấu thì phân đấu có lợi cho bản thân (linh hồn) mình. 
Rõ thật, Allah Tự Đầy Đủ, không nhờ vả đến thê gian. 

396 



_ > 
lCÕP• 

I Iíp 
£3))ìr~~—~ -—-———- ——   —■—!■ £ du® 
íệA 
l& 

if 
M 
©51 

m 
1® 
m 
ẵm <S llịO) 

mi 

fg§ 
íiPìni /Sra 

p 
Mã 
'pì® 
CH 

&f&ỵ,&ùpỉ;.\jZP&í£Á xỉípb 

!_ỵ ££££1 í-_zi-áj 

Ó^ỊÌlí 4 jỂ®í oíỊ^íUsS ®tíứjý 

^ 3 cẠ3 3 3 4333 
bPPjjmàpMỵPsẬj\P^&=% 

óứỉPĩAPj p& m.ặứi\pjậj © 

$ . i ^ ^ 0 , . 9 _ _ 

|ứ| 

gy 

V 

•;é 

13 -ẬỂỀ 

3l3jJ^^lầ===l3-P ÌXílậ)^J^ jẰ^4l3 J~$PỀ\ 

^9£ ^ -r ^ » c 

^ ^O^by»J^VS^Ì3Ji>-AJ^V 

llligSBlligiggSSgỊ 

m IU 
WJỀ WỂL 
KỀÍ 
|§y 

, 

s ®)]ì 

M 

: ■■• s 
! í 
#3 

=§ỉg£ĩ£ 
§|1| 



Surah 29. Al-’Ankabũt Juzu 20 

7. - Và những ai tin tưởng và làm việc thiện thì sẽ được TA xóa bỏ 
những điều xấu xa (tội lỗi) và sẽ được TA tưởng thưởng tùy theo 
những điều tốt nhất mà họ đã từng làm. 

8. - Và TA đã truyền lệnh cho con người hãy ăn ở tử tế với cha mẹ. 
Nhưng nếu cha mẹ đấu tranh với ngươi để buộc ngươi tổ hợp với TA 
những kẻ mà ngươi không hề biết một ư gì thì chớ nghe lời của hai 
người (cha mẹ). Và các người sẽ trở lại gặp TA, rồi TA sẽ cho các 
người biết về những điều các người đã từng làm. 

9. - Và những ai tin tưởnạ và làm việc thiện thì chắc chắn sẽ được 
TA thu nhận vào đoàn the của những người lương thiện. 

10. - Và trong nhân loại đã có những kẻ nói: “Chúng tôi tin tưởng nơi 
Allah.” nhưng khi vì Allah mà chúng chịu khổ thì chúng lại cho cảnh 
người áp bức người là một hình phạt của Allah. Và nếu có sự trợ 
giúp đến từ Rabb của Ngươi thì chúng lại nói: “Quả thật chúng tôi 
luôn luôn sát cánh với anh em.” Há Àĩlah không biết rõ những điều 
nằm trong lòng của thiên hạ hay sao? 

11. - Và chắc chắn, Allah biết ai là những người tin tưởng và biết 
chắc chắn ai là những tên đạo đức giả. 

12. - Và những kẻ không có đức tin nói với những người tin tưởng 
như sau: “Hãy theo con đường của chúng tôi và chúng tôi sẽ gánh 
chịu tội lỗi cua quí vị.” Nhưng chúng sẽ không gánh một chút tội 
nào của họ cả. Chắc chắn, chúng là những kẻ nói dôi. 

13. - Và chắc chắn, chúng sẽ vác gánh nặng (tội lỗi) của chúng và 
những gánh nặng ngoài gánh nặng của chúng. Và chắc chắn, chúng 
sẽ bị (Allah) hỏi (tội) vào Ngày Phục sinh về những điều mà chúng 
đã từng bịa đặt. 

14. - Và chắc chắn, TA đã cử Nũh đến với người dân của Người. Và 
Người sống với họ thiếu năm mươi năm nữa là đủ một ngan năm. 
Rôi, trận Đại Hồng Thủy túm bắt chúng trong lúc chúng là những kẻ 
làm điều sai quây. 
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Surah 29. Al-'Ankabut Juzu 20 

15. - Rồi, TA đã giải cứu Người và những tín đồ theo Người trên một 
chiêc tàu và lây đó làm một bài học cho thế gian. 

16. - Và (hãy nhớ) Ibrãhĩm, khi Người bảo người dân của Người như 
sau: “Hãy thờ phụng Allah và hãy sợ Ngài.” Điều đó tốt nhất cho 
các người nếu các người biết. 

17. - “Các người chỉ thờ phụng những hình tượng thay vì Allah và các 
người chỉ bịa đặt chuyện hoang đường. Thật sự, những kẻ mà các 
người thờ phụng không có khả năng ban bổng lộc cho các người. Do 
đó, hãy tìm bổng lộc nơi Allah và thờ phụng Ngài và tạ ân Ngài; và 
các người sẽ được đưa về gặp Ngài trở lại. 

18. - “Và nếu các người cho (ta) nói dối thì chắc chắn những cộng 
đông trước các người cũng đã cho (các Sứ giả của họ) nói dối như 
thê; và nhiệm vụ của một Sứ giả chỉ là làm công tác truyền đạt một 
cách công khai.” 

19. - Há họ đã không nhận xét việc Allah bắt đầu việc tạo hóa rồi 
phục hồi nó như thế nào ư? Điều đó quả thật dễ dàng đôi với Allah. 

20. - Hãy bảo (chúng): “Hãy đi du lịch trên trái đất để quan sát 
(Allah) khởi sự việc tạo hóa rồi Allah phục sinh Đời sau như thế 
nào. Quả thật, Allah có Toàn Quyền chi phối ưên tất cả mọi vật.” 

21. - Ngài trừng phạt kẻ nào Ngài muốn và khoan dung người nào 
Ngài muôn. Và các người sẽ được đưa về gặp Ngài trở lại. 

22. - Và dù ở trên trời hay dưới đất các người sẽ không thể trốn thoát 
khỏi (Allah) đặng và ngoài Allah (các người) sẽ không có một vị 
bảo hộ hay một vị cứu tinh nào. 

23. - Và những ai phủ nhận những Dấu hiệu của Allah và việc gặp 
lại Ngài (ở Đời sau), thì là những người sẽ tuyệt vọng nơi Đức 
Khoan dung của TA và sẽ nhận một sự trừng phạt đau đớn. 
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Surah 29. Al-'Ankabut Juzu 20 

24. - Và người dân của Người (Ibrãhĩm) không trả lời điều nào khác 
ngoài điều chúng nói: “Hãy giết y hoặc thiêu sống y!” Nhưng Allah 
đã cứu sống Người ra khỏi lửa. Quả thật, trong (câu chuyện) đó (về 
Ibrãhĩm) là những Dấu hiệu cho đám người tin tưởng. 

25. - Và (Ibrãhĩm) bảo: “Các người đã tôn thờ những hình tượng thay 
vì Allah là vì các người yêu thương lẫn nhau ở đời này; rồi vào 
Ngày Phục sinh, các người sẽ phủ nhận và nguyền rủa lẫn nhau và 
nhà ở cuối cùng của các người sẽ là Hỏa ngục và các người sẽ 
không được ai giúp đỡ.” 

26. - Riêng Lũt (Lốt) thì tin nơi Người (Ibrăhĩm). Và Lũt bảo: “Tôi sẽ 
dời cư về với Rabb của tôi. Bởi vì quả thật, Ngài là Dâng Toàn 
Năng, Đấng Chí Minh. 

27. - Và TA đã ban cho Người (Ibrãhĩm) (đứa con trai) Ishãq và (đứa 
cháu nội) Ya'qũb và làm cho con cháu của Người tiếp thu điều mặc 
khải và Kinh sách và ban cho Người phần thưởng ở trần thế; và ở 
Đời sau, Người sẽ thật sự gia nhập đoàn người hiền lương. 

28. - Và (hãy nhớ) Lũt, khi Người bảo người dân của Người: “Các 
người đã làm một điều hết sức khả ố mà chưa ai trong thiên hạ đã 
từng làm trước các người. 

29. - “Phải chăng các người đã giao hợp với đàn ông và chuyên đánh 
cướp xa lộ và làm những điều sàm sỡ trong những cuộc hội họp?” 
Nhưng người dân của Người không trả lời điều nào khác ngoài điều 
họ nói: ‘Ồng hãy mang hình phạt của Allah đến (trừng phạt) chúng 
tôi đi nếu ông là một người nói thật.” 

30. - Người (Lũt) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài trợ giúp bề 
tôi thắng đám người thôi nát, ác ôn này.” 
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Surah 29. AI-’Ankabũt Juzu 20 

31. - Và khi các Thiên sứ (Thiên thần) của TA đến gặp Ibrãhĩm với 
tin mừng, bảo: “Chúng tôi sắp tiêu diệt dân cư của thị trấn (Sô-đôm 
của Palestine) này (của Lũt.) Quả thật, dân cư của nó là những kẻ 
làm điều sai quấy.” 

32. - Ibrãhĩm đáp: “Nhưing Lũt ở trong đó.” Họ đáp: “Chúng tôi biết 
rõ ai ở trong đó. Chắc chắn, chúng tôi sẽ giải cứu Người và gia đình 
của Người ngoại trừ bà vợ của Người. Bà ta là một trong những kẻ 
trì trệ đằng sau.” 

33. - Và khi các Thiên sứ của TA đến gặp Lũt, Người lo âu giùm cho 
người dân của Người và cảm thấy bất lực. Và họ bảo: “Ông chớ lo 
SỢ và chớ buồn phiền. Thật sự chúng tôi sẽ giải cứu ông và gia đình 
ông ngoại trừ bà vợ của ông. Bà ấy là một người trì trệ đằng sau.” 

34. - Thật sự, chúng tôi sắp mang một hình phạt từ trên trời xuống 
trừng phạt dân cư của thị trấn này bởi vì chúng là những kẻ dấy loạn 
bất tuần Allah. 

35. - Và chắc chắn, TA đã để lại một Dâu tích công khai1 của việc 
trừng phạt đó cho những người biết suy nghĩ. 

36. - Và với người dân Madyan, TA đã cử người anh em Shu'ayb của 
họ đến với họ. Shu'ayb bảo: “Hỡi dân ta! Hãy thờ phụng Allah và sỢ 
Ngày Cuối cùng; và chớ gây tội ác trên trái đất như những kẻ thối 
nat. 

37. - Nhưng họ cho Người (Shu’ayb) nói dối cho nên một trận động 
đât dữ dội đã chụp bắt họ chết la liệt trong nhà vào buổi sáng. 

38. - Và người dân 'Ăd và Thamũd (cũng thế). Nhà cửa đổ nát của họ 
hãy còn là một dấu tích rành rành cho các người về họ. Shaytãn đã 
biên việc làm của họ thành hấp dẫn đối với họ cho nên nó đã giữ họ 
xa con đường (của Allah) trong lúc họ là những người nhìn thấu đáo. 

1 Đó là Tử Hải (Dead Sea) ngày nay. 
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Sũrah 29. Al-'Ankabut Juzu 20 

39, - Và Qãrũn và Fir'aun và Hãmãn (cũng thế). Và chắc chắn Mũsa 
đã đên gặp chúng với những Bằng chứng, nhưng chúng tỏ thái độ 
ngạo mạn trên trái đất. Nhưng chúng vẫn không thoát khỏi TA. 

40, - TA đã bắt phạt tất cả bọn chúng tùy theo tội của từng đứa. 
Trong bọn chúng, có kẻ đã bị TA trừng phạt bằng một trận cuồng 
phong có mưa đá (như đối với người dân của Lũt); có kẻ đã bị TA 
trừng phạt bằng một tiếng thét dữ dội (như đối với người dân 
Ihamũd); có kẻ đã bị TA trừng phạt bằng cách làm cho đất sụp 
xuông (như Qãrũn); và có kẻ đã bị TA trừng phạt bằng cách nhận 
chìm dưới nước (như Fir'aun và Hãmãn). Và Allah không phải là 
Đâng đã hãm hại chúng mà chính chúng đã tự làm hại bản thân 
mình. 

41, - Hình ảnh của những ai tôn thờ những chủ nhân khác thay vì 
Allah chẳng khác nào hình ảnh của con nhện tự giăng tơ làm nhà. 
Bởi vì mỏng manh nhất trong các loại nhà chỉ có nhà của con nhện, 
nếu chúng biết điều đó. 

42, - Quả thật, Allah biết rõ bất cứ cái gì chúng cầu nguyện thay vì 
Ngài. Bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh. 

43, - Và đó là những ngụ ngôn mà TA trình bày cho nhân loại. Và chỉ 
những người có kiến thức mới thấu hiểu được (ý nghĩa của) chúng. 

44, - Allah vì Chân lý đã tạo hóa các tầng trời và trái đất. Quả thật, 
trong (việc tạo hóa) đó là một Dấu hiệu cho những người có đức tin. 

45, - Hãy đọc những điều đã được mặc khải cho Ngươi trong Kinh 
sách (Qur'ãn) và hãy dâng lễ Salãh một cách chu đáo. Quả thật, lễ 
nguyện Salãh ngăn cản một người tránh xa trọng tội và điều tội lỗi. 
Và việc tưởng nhớ Allah là điều lớn nhất. Và Allah biết rõ những 
điều các người làm. 
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Surah 29. Al-'Ankabut Juzu 21 

46. - Và chớ tranh luận vđi Người dân Kinh sách trừ phi với thái độ 
nhã nhặn và chỉ với những người của họ làm điều sai quấy và bảo 
họ: “Chúng tôi tin tưởng nơi điều đã được ban xuống cho chúng tôi 
và nơi điều đã được ban xuống cho quí vị. Và Thượng Đế của chúng 
tôi lẫn Thượng Đế của quí vị chỉ là Một (Thượng Đe). Và chúng tôi 
là những người Muslim thần phục Ngài. 

47. - Và TA đã ban Kinh sách (Qur'ãn) xuống cho Ngươi đúng như 
thế. Bởi thế, những ai mà TẠ đã ban cho Kinh sách tin tưởng nơi Nó 
(Qur'ãn) và một số người (A-rập) này cũng tin tưởng nơi Nó. Và chỉ 
những kẻ không tin mới cãi lại những Lời mặc khải của TA. 

48. - Và trước Nó (Qur'ãn), Ngươi đã không hề đọc một kinh sách 
nào và cũng không viết được một kinh sách nào với tay phải của 
Ngươi; bởi vì trong trường hợp đó, những kẻ theo ngụy giáo sẽ đâm 
ra nghi ngờ (về Nó). 

49. - Không! Nó (Qur'ãn) gồm những Lời mặc khải rõ ràng ở trong 
lòng của những ai đã được (Allah) ban cho kiến thức. Và chỉ những 
kẻ làm điều sai quấy mới cãi lại những Lời mặc khải của TA. 

50. - Và chúng nói: “Tại sao Rabb của Y (Muhammad) đã không ban 
cho Y những Phép-lạ?” Hãy đáp: “Chỉ Allah mới có những Phép-lạ. 
Ta chỉ là một người Báo trước công khai. 

51. - Há không đủ cho chúng hay sao việc TA đã ban Kinh sách 
xuống cho Ngươi để (Nó) được đọc lại cho chúng? Quả thật, trong 
đó là Hồng ân và điều cảnh cấo cho đám người tin tưởng. 

52. - Hãy bảo chúng: “Allah đủ làm chứng giữa ta (Muhammad) và 
các người. Ngài biết mọi điều trong các tầng trời và trái đất. Và 
những ai tin tưởng nơi điều gian dối, và không tin tưởng nơi Allah 
mới là những kẻ se thua thiệtT 
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53. - Và chúng hối thúc Ngươi mang hình phạt đến cho chúng. Và 
nếu không vì một thời hạn nhất định đã được qui định cho chúng thì 
hình phạt chắc chắn đã đến với chúng rồi. Và chắc chắn, nó sẽ bất 
ngờ xảy đến cho chúng trong lúc chúng không nhận thấy. 

54. - Chúng hối thúc Ngươi mang hình phạt đến. Và rõ thật Hỏa ngục 
sắp bao vây những kẻ không tin. 

55. - Và vào Ngày mà hình phạt sẽ bao vây chúng từ bên trên xuông 
và từ dưới chân lên với Lời phán: “Hãy nếm (hậu quả của) những 
điều (tội lỗi) mà các ngươi đã từng làm.” 

56. -“Hỡi các bầy tôi có đức tin của TA. Trái đất của TA rộng bao la. 
Bởi thế, hãy thờ phụng chỉ riêng TA thôi!” 

57. - Mỗi linh hồn sẽ phải nếm cái chết. Rồi các người sẽ được đưa 
về gặp TA trở lại. 

58. - “Và những ai có đức tin và làm việc thiện thì chắc chắn sẽ được 
TA ban thưởng những ngôi nhà cao sang trong Thiên đàng bên dưới 
có các dòng sông chảy, để vào ở ưong đó đời đời. Ưu việt thay phần 
thưởng dành cho những người làm việc (tốt): 

59. - “Những ai kiên trì và phó thác cho Rabb của họ.” 

60. - Và có nhiều sinh vật đã không tự vác lấy lương thực của mình. 
Allah cung dưỡng chúng và cung dưỡng các người bởi vì Ngài là 
Đấng Toàn Thính, Đấng Toàn Tri 

61. - Và nếu Ngươi có hỏi chúng ai đã tạo hóa các tầng trời và trái 
đất và đã chế ngự mặt trời và mặt trăng thì chắc chắn chúng sẽ đáp: 
“Allah!” Thế tại sao chúng lánh xa Ngài? 

62. - Allah nới rộng và thu hẹp bổng lộc cho người nào Ngài muôn 
trong số bầy tôi của Ngài; bởi vì quả thật, Allah biết hết mọi việc. 

63. - Và nếu Ngươi có hỏi chúng ai đã ban nước mưa từ trên trời 
xuống mà Ngài dùng để làm sống lại lớp đất chết khô thì chắc chắn 
chúng sẽ đáp: “Allah!” Hãy bảo chúng: “Mọi lời ca tụng đều dâng 
lên Allah!” Không! Đa số bọn chúng không hiểu. 
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Surah 29. Al-'Ankabut Juzu 21 

64, - Và đời sông trần tục này chỉ là một thú tiêu khiển và trò chơi. 
Và nhà ở ở Đời sau mới là đời sống thực sự, nếu chúng biết điều đó. 

65, - Bởi thế, khi chúng lên tàu (ra khơi), chúng cầu nguyện Allah, 
dâng trọn đức tin cho Ngài. Nhưng khi Ngài cứu chúng lên bờ an 
toàn thì chúng dựng những kẻ hợp tác cùng với Ngài. 

66, - (Làm thế) để chúng có thể phụ ân mà TA đã ban cho chúng và 
để chúng tự do hưởng thụ (cuộc đời). Nhưng rồi chúng sẽ sớm biết. 

67, - Há chúng không thấy việc TA đã làm cho (Makkah) thành một 
thánh địa an-ninh bất khả xâm phạm trong lúc thiên hạ xung quanh 
chúng bị bắt cóc đi mất tích? Thế, phải chăng chúng tin tưởng nơi 
điều gian dối và phủ nhận những ân huệ của Àĩlah hay sao? 

68, - Và còn ai sai quấy hơn kẻ đã đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho 
Allah và phủ nhận Chân lý khi nó đến với y? Phải chăng trong Hỏa 
ngục sẽ có một chỗ ở cho những kẻ vô niềm tin? 

69, - Ngược lại, những ai chiến đấu cho (Chính nghĩa của) TA, thì 
chắc chắn sẽ được hướng dẫn đến những con đường của TA. Và chắc 
chắn, Allah đang sát cánh với những người làm tốt. 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung. 

1, - Alif. Lãm. Mĩm. 

2, - Những người La-Mã đã bị đánh bại, 

3, - Tại một lãnh thổ gần kề1 2; nhưìig sau cuộc chiến bại, họ sẽ chiến 
thắng trở lại, 

4, - Trong một thời gian ngắn. Đó là công việc của Allah trước và 
sau. Và vào ngày đó, những người tin tưởng sẽ vui mừng, 

5, - về sự ượ giúp của Allah. Ngài giúp đỡ người nào Ngài muốn (để 
cho họ chiến thắng) bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Bao Dung. 

1 Thuộc về thời kỳ của Đế quốc Bi-zan-tin (Byzantians) 
2 Gồm các xứ Syrìa, Iraq, Jordan và Palestine 
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Sũrah 30. Ar-Rum Juzu 21 

6,- (Đó là) Lời hứa của Allah và Ngài không hề thất hứa trong Lời 
hứa của Ngài, nhưng đa sô thiên hạ không biết. 

7- Họ chỉ biết hình thức bề ngoài của đời sống trần tục và lơ là về 
Đời sau. 

8. - Há họ không chịu suy nghĩ trong tâm trí của họ về việc Allah đã 
tạo hóa các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa ười đất chỉ vì Chân 
lý và trong một thời hạn nhất định hay sao? Và quả thật, đa sô nhân 
loại không tin việc gặp gỡ Rabb của họ (vào Ngày Phục sinh) 

9. - Há họ không chịu đi du lịch ưên trái đất để nhìn xem kết cuộc 
của những ai sống trước họ đã xẩy ra như thế nào ư? (Những người 
đó) mạnh hơn họ về quyền lực và khai khẩn đất đai và sinh sống nơi 
đó đông đảo và giâu có hơn những thứ mà những người này 
0Quraysh) đã làm; và đã có những Sứ giả của họ đến gặp họ với 
những bằng chứng rõ rệt. Bởi thế, Allah đã không hãm hại họ mà 
chính họ đã tự làm hại bản thân mình. 

10. - Rồi cuối cùng, những ai làm ác sẽ lại gặp ác bởi vì họ đã phủ 
nhận các Dấu hiệu của AĨlah và đã mang chung ra làm trò cười. 

11- Allah khởi sự việc tạo hóa rồi phục hồi nó, rồi các người sẽ 
được đưa về gặp Ngài trở lại. 

12- Và vào Ngày mà Giờ (xét xử) sẽ được thiết lập, những kẻ tội 
lôi sẽ lặng câm, tuyệt vọng. 

13- Và trong số những kẻ hợp tác của chúng, không ai đứng ra bênh 
vực chúng và chúng sẽ phủ nhận những kẻ hợp tác đó của chúng. 

14- Và vào Ngày mà Giờ (Xét xử) sẽ được thiết lập, tức ngày mà 
tât cả mọi người sẽ được tách biệt (giữa người có đức tin và kẻ vô 
đức tin); 

15- Bởi thế, đối với những ai có đức tin và làm việc thiện, thì sẽ 
được sông sung sướng nơi ngôi vườn xanh tươi (của Thiên đàng). 
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Sũrah 30. Ar-Rum Juzu 21 

16. - Còn đôi với những ai không tin tưởng và phủ nhận các Dấu hiệu 
của TA và việc gặp gỡ (TA ở) Đời sau thi sẽ là những kẻ bị đưa đen 
chỗ trừng phạt (Hỏa ngục). 

17. - Bởi thế, hãy tán dương Allah khi các người bước vào buổi tối 
(cuộc lễ Magrib và’ỉshã) và bước vào buổi sáng (cuộc lễ Fajr). 

18. - Và mọi lời ca tụng trong các tầng ười và ưái đất đều thuộc về 
Ngài cả và (hãy ca tụng Ngài vào cuộc lễ 'Asr) lúc xế chiều và (vào 
cuộc lê Zuhr) lúc ngày bắt đầu chếch bóng1. 

19. - Ngài đưa cái sống ra từ cái chết và Ngài đưa cái chết ra khỏi 
cái sông; và Ngài làm hồi sinh lại miếng đất đã chết khô và các 
người sẽ được đưa ra (sống lại) giông như thế. 

20. - Và trong các Dấu hiệu của Ngài có điều này: Ngài đã tạo các 
người từ đât bụi, rồi các người ưở thành những người phàm sông rải 
rac khắp nơi. 

21. - Và trong các Dâu hiệu của Ngài có điều này: Ngài đã tạo từ 
bản thân của các người những người vợ cho các người để các người 
sông yên lành với họ và Ngài đã đặt giữa các người tình yêu thương 
và lòng bao dung. Quả thật, nơi sự việc đó là những Dâu hiệu cho 
một sô' người biết ngam nghĩ. 

22. - Và ưong các Dấu hiệu của Ngài là việc tạo hóa các tầng trời và 
trái đât và sự khác biệt về ngôn ngữ và mầu da của các người. Quả 
thật, nơi sự việc đó là những Dấu hiệu cho những người hieu biết. 

23. - Và trong các Dâu hiệu của Ngài là giấc ngủ của các người ban 
đêm và ban ngày và việc tìm kiếm bổng lộc của Ngài. Quả thật, 
trong sự việc đó là những Dấu hiệu cho một số người biết nghe. 

24. - Và trong các Dấu hiệu của Ngài là việc Ngài làm cho các người 
thấy tia chớp, (khiến các người) vừa lo vừa mừng; và Ngài ban nước 
mưa từ trên trời xuống mà Ngài dùng làm hồi sinh lại miếng đất đã 
chêt khô. Quả thật, ưong sự việc đó là những Dấu hiệu cho những 
người thông hiểu. 

1 Theo Ibn ‘Abbas, câu 17 và 18 này qui định năm cuộc lễ nguyện hằng ngày của 
người Muslim. 
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Surah 30. Ar-Rũm Juzu 21 

25. - Và trong các Dấu hiệu của Ngài là bầu trời và trái đất đứng 
vững theo sự Chỉ huy của Ngài; rồi khi Ngài gọi các người bằng một 
tiếng Gọi duy nhất thì lúc đó, các người sẽ từ trong đất bước ra. 

26. - Bất cứ ai ở trong các tầng trời và trái đất đều là (tạo vật) của 
Ngài cả. Tất cả đều tuân phục Ngài. 

27. - Và Ngài là Đấng khởi sự việc tạo hóa rồi tái lập nó và điều đó 
rât dễ đôi với Ngài. Và những hình ảnh so sánh cao cả trong các 
tâng trời và trái đất đều thuộc về Ngài. Bởi vì Ngài là Dâng Toàn 
Năng, Đấng Chí Minh. 

28. - Ngài đưa ra một thí dụ so sánh cho các người từ bản thân của 
các người; các người có chăng trong số (tôi tớ) nằm dưới taỳ kiểm 
soát của các người những kẻ 'hợp tác' cùng san sẻ tài sản mà TA đã 
ban câp cho các người? và vì sự bình đẳng đó mà các người sỢ 
chúng giống như việc các người sợ nhau? Đay, TA giải thích rõ các 
Dâu hiệu cho những người thông hiểu. 

29. - Không, những kẻ làm điều sai quấy, vì thiếu hiểu biết, đã tuân 
theo những dục vọng của chúng. Thế, ai là người sẽ hướng dẫn kẻ 
mà Allah đánh lạc hướng? Và chúng sẽ không có ai giúp đỡ. 

30. - Do đó, hãy định diện của Ngươi (hỡi Muhammad!) hướng về 
tôn giáo Hanĩf (chỉ tôn thờ Allah), Fitrah' (tôn giáo tự nhiên) của 
Allah theo đó Ngài đã tạo hóa con người. Không có một sự thay đổi 
nào trong tôn giáo của Allah. Đó là tôn giáo đúng đắn nhưng đa sô 
thiên hạ không biết. 

31. - Hãy (luôn luôn) quay về sám hô) với Ngài và sợ Ngài và dâng 
lễ Salãh (lên Ngài) và chớ là những người tôn thờ đa thần 

32. - Trong số những kẻ đã phân chia tôn giáo của họ và kết thành 
những giáo phái; môi giáo phái vui vầy với điều mà họ đang giữ. 

1 Abu Huraira tường trình lời nói (Hadith) của Nabi Muhammad (saw) như sau: 

“Mỗi đứa bé sinh ra đời đều theo Fitrah (tôn giáo tự nhiên) nhưng cha mẹ của nó 

đã bắt nó theo Do thái giáo hay Thiên Chúa giáo hay Magia giáo, tương tự việc 

một súc vật đã hạ sanh một súc vật bé con hoàn hảo. Các người có thấy nó thiếu bộ 
phận nào không?” (Sahih Bukhari, tập 2, số 467) 
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Sũrah 30. Ar-Rũm Juzu 21 

33. - Và khi loài người gặp hoạn nạn, họ van xin Rabb của họ, tỏ 
lòng sám hối với Ngài rồi khi Ngài cho họ nếm mùi khoan dung từ 
Ngài, thì một thành phần của họ lại tổ hợp những kẻ hợp tác cung 
với Rabb của họ. 

34. - (Làm thế) là để họ phủ nhận ân huệ mà TA đã ban bô". Thế thì 
hãy hưởng thụ đi! Rồi đây các người sẽ sớm biết. 

35. - Hoặc phải chăng TA đã ban cho họ một thẩm quyền (hay Kinh 
sách) đã nói về việc tổ hợp những kẻ hợp tác cùng với Ngài (Allah)? 

36. - Và khi TA cho loài người nếm mùi khoan dung, họ lây làm vui 
mừng; nhưng khi gặp điều hât hạnh do chính bàn tay của họ đã gây 
ra trước kia, thì này! họ đâm ra tuyệt vọng. 

37. - Há họ không thây việc Allah nới rộng bổng lộc (của Ngài) cho 
người nào Ngài muôn, và thu hẹp nó (từ kẻ nào Ngài muôn). Quả 
thật, trong sự việc đó là những Dấu hiệu cho đám người tin tưởng. 

38. - Do đó, hãy trao cho người bà con ruột thịt phần của họ và của 
người thiếu thôn (ăn xin) và của người lỡ đường. Điều đó tốt nhất 
cho những ai muốn tìm sắc Diện (Hài lòng) của Allah. Và họ là 
những người sẽ thành đạt. 

39. - Và bất cứ vật gì các người tặng (cho người khác) từ Ribẩ với 
mục đích làm tăng phân (của mình) trong tài sản của thiên hạ, thì sẽ 
không gia tăng dưới cái nhìn của Allah. Ngược lại, bất cứ vật gì các 
người tặng ra từ Zakãh mong muôn tìm sắc Diện (Hài lòng) của 
Allah thì đó mới là những người sẽ được gia tăng nhiều hơn. 

40. - Allah là Dâng đã tạo hóa các người, rồi cung dưỡng các người 
rôi làm cho các người chết rồi làm cho các người sống trở lại (vào 
Ngày Phục sinh). Thế, trong sô" những thần thánh của các người, ai 
là kẻ có khả năng làm được ít nhất một điều trong những điều vừa 
kể? Quang vinh thay Ngài! Bởi vì Ngài tôi cao vượt lên trên những 
kẻ mà chung đã tổ hợp với Ngài. 

41. - Tội ác xuât hiện trên đất liền và biển cả là vì những hành vi 
thôi nát do bàn tay của con người đã làm ra, cho nên (Allah) cho họ 
nếm (hậu quả) của những điều mà họ đã làm để may ra họ cồn có 
dịp (tỉnh ngộ và) quay về (với nẻo chánh). 

Ribã là tiền lời cho vay. Islam khuyên khích Zakah tức bô thí bắt buộc trích xuất 
từ số tiên lao động của mình thay vì dùng tiền Ribã để bố thí. 
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Surah 30. Ar-Rũm Juzu 21 

42. - Hãy bảo (họ): “Hãy đi du lịch trên trái đất để xét xem kết cuộc 
của những kẻ đã sông trước đây. Đa sô" bọn chúng là những kẻ tôn 
thờ đa thần. 

43. - Bởi thế, hãy định diện của Ngươi (Muhammad) hướng về tôn 
giáo đúng đắn trước khi xảy ra Ngày không thể tránh khỏi từ Allah. 
Vào Ngày đó, (nhân loại) sẽ bị tách làm hai: (một nhóm lên Thiên 
đàng, một nhóm xuống Hỏa ngục); 

44. - Ai không có đức tin thì sẽ lãnh đủ về sự không tin của mình; 
còn ai làm việc thiện thì là tự chuẩn bị cho mình một chỗ tốt (nơi 
Thiên đàng). 

45. - Mục đích để Ngài dùng thiên lộc của Ngài mà trọng thưởng 
những ai có đức tin và làm việc thiện. Quả thật, Ngài không thương 
yêu những kẻ không có đức tin. 

46. - Và trong các Dâu hiệu của Ngài có điểm này: Ngài gởi những 
luông gió bay đi như những người mang tin mừng (về trận mưa sắp 
đên) và để cho các người nếm mùi Khoan dung của Ngài và để cho 
những chiêc tàu buồm lướt sóng (vượt trùng dương) theo sự Chỉ-huy 
của Ngài và để cho các người tìm kiếm thiên lộc của Ngài và để 
cho các người tạ ơn Ngài. 

47. - Và chắc chắn, TA đã cử phái các Sứ giả trước Ngươi 
(Muhammad) đên với người dân của họ; bởi thế, họ đến gặp (người 
dân của) họ với những bằng chứng rõ rệt. Sau đó, TA đã trừng phạt 
những kẻ phạm giới. Và TA có trách nhiệm phải giúp đỡ những 
người có đức tin. 

48. - Allah là Đấng gởi những luồng gió bay đi, thổi đưa các đám 
mây lên cao rồi trải nó rộng trên nền trời theo ý Ngài muôn và đập 
nó tan vụn ra; rồi Ngươi thây nước mưa từ giữa đó rơi xu ông; rồi khi 
Ngài làm cho nước mưa rơi nhằm phải ai trong sô" bầy tôi của Ngài 
mà Ngài muốn thì này, họ vui mừng thỏa thích; 

49. - Và trước đó, trước khi có nước mưa rơi xuống cho họ, họ đã hết 
sức tuyệt vọng (trông chờ nước mưa)! 

50. - Này, hãy nhìn xem kết quả của Đức Khoan dung của Allah về 
việc Ngài làm hồi sinh lại lớp đâ"t khô cằn như thế nào. Rõ thật, 
Dâng (Allah) ấy sẽ phục sinh lại người chết như thế bởi vì Ngài thừa 
khả năng làm được mọi việc. 
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Surah 30. Ar-Rũm Juzu 21 

51- Và nếu TA gởi một luồng gió đến và họ thấy (ruộng rẫy của họ) 
trổ vàng, thì sau đó, họ sẽ vong ơn (và hết tin tưởng). 

52. - Như vậy, quả thật Ngươi (Muhammad) không thể làm cho 
người chêt nghe được. Ngươi cũng không thể làm cho người điếc 
nghe được lời mời (gọi) khi họ quay lưng bo đi. 

53. - Và Ngươi cũng không thể hướng dẫn được người mù khỏi lạc 
đường. Ngươi chỉ có thể làm cho ai tin nơi các Lời mặc khải của TA 
nghe hiểu mà thôi, bởi vì họ là người 'Muslim' (tuân mệnh Allah). 

54. - Allah là Đâng đã tạo hóa các người yếu đuối, rồi từ chỗ yếu 
đuôi làm cho các người khỏe mạnh, rồi sau khi khỏe mạnh làm cho 
các người yêu đuôi trở lại với mái tóc hoa râm. Ngài tạo hóa vật gì 
Ngài muốn bởi vì Ngài là Đấng Toàn Tri, Đâng Toàn Nang. 

55 - Và vào Ngày mà Giờ (xét xử) sẽ được thiết lập, những kẻ tội 
lôi sẽ thề thốt rằng mình đã ở lại (trần gian) chỉ một tiếng đồng hồ 
mà thôi: chúng đã từng bị lừa dối như thế. 

56. - Còn những ai đã được ban cho sự hiểu biết và có đức tin thì sẽ 
nói: “Chắc chắn các người đã ở lại cho đến Ngày Phục sinh chiếu 
theo Quyêt định của Allah. Thì đây là Ngày Phục sinh, nhưng các 
người không biết đó thôi.” 

57. - Vào Ngày đó, những lý lẽ chạy tội của những kẻ làm điều sai 
quấy sẽ không giúp ích gì được cho chúng và chúng cũng sẽ không 
được (Allah) cho phép hoi cải. 

58. - Và chắc chắn, TA đã trình bày cho nhân loại trong Qur'ãn này 
đủ loại ngụ ngôn; nhưng nêu Ngươi (Muhammad) có mang đến cho 
họ bât cứ Dâu hiệu nào thì chắc chắn những ai không có đức tin sẽ 
bảo: “Rõ thật, các ông chỉ nói chuyện huyền hoặc.” 

59. - Allah niêm kín tấm lòng của những ai thiếu hiểu biết giống như 
thế. 

60.- Bởi thế, hãy kiên nhẫn chịu đựng (hỡi Muhammad!). Chắc 
chắn, Lời hứa của Allah là thật. Và chớ để cho những ai không có 
đức tin vững chắc làm cho Ngươi ngã lòng. 
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Surah 31. Luqmãn Juzu 21 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Alif. Lãm. Mĩm. 

2. - Đây là những Câu của Kinh sách (Qur'ãn) thông suốt, 

3. - Một Chỉ đạo và một Hồng ân ban cho những người làm tốt: 

4. - Những ai dâng lễ Salãh một cách chu đáo và đóng Zakãh và có 
một đức tin vững chắc nơi Đời sau; 

5. - Họ là những người đang theo đúng Chỉ đạo của Rabb (Allah) của 
họ và là những người sẽ thành đạt. 

6. - Và trong thiên hạ có kế1 2 đã mua tập truyện giải trí hầu lôi cuốn 
những người thiếu hiểu biết lạc khỏi con đường của Allah và nhạo 
báng nó. Họ là những người sẽ chịu một sự trừng phạt rất nhục nhã. 

7. - Và khi những Lời mặc khải của TA được đọc ra cho y, y quay bỏ 
đi dáng điệu tự phụ làm như y chẳng hề nghe đến chúng bao giờ, ra 
tuông như hai tai của y điếc nặng. (Hỡi Muhammad!) Hãy báo cho y 
biết về một sự trừng phạt đau đớn. 

8. - Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ được hưởng 
Thiên đàng hạnh phúc; 

9. - Họ sẽ vào ở trong đó đời đời. Một Lời hứa thật sự của Allah; và 
Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Sáng suốt. 

10. - Ngài đã tạo các tầng trời không cần trụ chông mà các người có 
thể nhìn thây (với mắt thường) và đã dựng lên trên mặt đất những quả 
núi vững chăc, sợ rằng nó (đất) sẽ rung chuyển với các người và Ngài 
đã rải ra nơi đó đủ loại thú vật. Và TA ban nước mưa từ trên trời 
xuống mà TA dùng để làm mọc ra nơi đó đủ cặp (thảo mộc) quí giá. 

11. - Đây là sự tạo hóa của Allah. Thế, hãy chỉ cho TA xem đâu là 
vật mà những ai khác Ngài đã tạo? Không, những kẻ làm điều sai 
quấy đang lầm lạc rõ ràng. 

1 Tựa đề của Chương này lây từ một danh từ trong câu 12 dưới đây. Luqman là tên 

của một hiền nhân sống vào thời đại của Nabi Dãvvud (Đa-vít). 

2 Am chỉ một người ngoại giáo tên Nadhr ibn al-Harith. 
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Surah 31. Luqman Juzu 21 

12. - Và chắc chắn, TA đã ban cho Luqmãn trí sáng lán khôn ngoan, 
phán bảo: “Hãy biết ơn Allah,” ai biết ơn (Allah) thì việc biết ơn đó 
chỉ có lợi cho bản thân (linh hồn) mình; ngược lại, ai phụ ơn (Allah) 
thì quả thật Allah Rất mực Giầu có, Rất đáng Ca tụng (không cần 
đến ơn nghĩa của ai). 

13. - Và hãy nhớ lại khi Luqmãn bảo đứa con trai của mình khi 
Người khuyên con, bảo: “Hỡi con yêu dấu! Chớ tổ hợp (điều gì, vật 
gì) cùng với Allah (trong việc thờ phụng Ngài). Quả thật, tổ hợp 
những thần thánh cùng với Allah là một điều sai quấy to lớn. 

14. - Và TA đã truyền lệnh cho con người về (việc hiếu thảo với) cha 
mẹ. Mẹ của y đã cưu mang y từ đau yếu (gian khổ) này chồng lên 
đau yếu (gian khổ) khác; và cho y bú và dứt sữa y trong vòng hai 
năm; bởi thế, hãy tạ ân TA-Allah- và biết ơn cha mẹ của ngươi; cuối 
cùng, nhà ngươi sẽ trở về gặp lại TA. 

15. - Và nếu cha mẹ (của ngươi) đấu tranh bắt ngươi tổ hợp với TA 
những kẻ (vật, điều) mà ngươi không hề biết đến bao giờ thì chớ 
nghe lời hai người, nhưng hãy ăn ở tử tế với hai người ở đời này và 
hãy theo con đường của những ai trở về sám hối với TA. Rồi, các 
ngươi sẽ trở lại gặp TA (sau khi chết). Sau đó, TA sẽ cho các ngươi 
biết về những điều mà các ngươi đã từng làm (trên thế gian). 

16. - “Này con yêu dấu! Dẫu cho có một vật gì nhẹ bằng sức nặng 
của một hạt cải và dâu cho nó có nằm ừong đá hoặc trong các tầng 
trời hoặc dưới đât đi nữa, thì Allah thừa khả năng mang nó ra ngoài 
(cho thiên hạ thây). Bởi vì quả thật, Allah Rất mực Tinh tế, Rất mực 
Am tường. 

17. - “Này con yêu dấu! Hãy dâng lễ Salăh một cách chu đáo và làm 
điêu lành và cấm cản điều dữ và kiên trì chịu đựng điều rủi ro xảy 
đến cho con, bởi vì quả thật đó là một sự kiên định trong mục đích 
thi hành công việc. 

18. - “Và chớ phùng má (tự phụ) tránh xa người và chớ bước đi trên 
mặt đât dáng điệu lấc xấc bởi vì quả thật, Allah không yêu thương 
tất cả những kẻ khoác lác kiêu căng. 

19. - “Mà hãy đi đứng khiêm nhường và dịu giọng trong ăn nói bởi vì 
quả thật, âm thanh khó chịu và đáng ghét nhất là tiêng hí của con 
lừa” 
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Surah 31. Luqman Juzu 21 

20. - Há các người không nhận thấy việc Allah đã chế ngự mọi vật 
trong các tầng trời và mọi vật dưới đất (cho các người sử dụng) và 
đã công khai hay kín đáo hoàn tất ân huệ của Ngài cho các người? 
Nhưng trong thiên hạ có kẻ thích tranh luận về Allah nhưng tuyệt 
đối không biết một tí gì (về Ngài), cũng không căn cứ vào một Chỉ 
nào và không dựa vào một Kinh sách minh bạch nào (để làm bằng). 

21. - Và khi có lời bảo chúng: “Hãy tuân theo điều mà Allah đã ban 
xuống”, thì chúng đáp: “Khong, chúng tôi làm theo điều mà chúng 
tôi thấy cha mẹ của chúng tôi đang theo.” Sao? ngay cả việc 
Shaytãn kêu gọi chúng đi chịu hình phạt của Lửa cháy (trong Hỏa 
Ngục hay sao?) 

22. - Và ai đệ nạp diện mạo của mình cho Allah đồng thời là một 
người làm tốt, thì chắc chắn sẽ nắm được chiếc cán (cứu rỗi) vững 
chắc nhất bởi vì kết cuộc của mọi việc đều phải trình về cho Allah 
(quyết định). 

23. - Và ai không tin tưởng, thì chớ để cho sự không tin của y làm 
cho Ngươi buồn. (Bởi vì) chúng sẽ trở lại gặp TA, lúc đó TA sẽ cho 
chúng biết về những việc mà chúng đã làm' Quả thật, Allah Hằng 
Biết điều thầm kín trong lòng (của mỗi người). 

24. - TA để cho chúng hưởng lạc trong một thời gian ngắn rồi TA sẽ 
lôi chúng đến chỗ trừng phạt khắc nghiệt. 

25. - Và giả sử Ngươi (Muhammad) hỏi chúng: “Ai đã tạo các tầng 
trời và trái đất?” chắc chắn chúng sẽ đáp “Allah,” thì hãy bảo ngay: 
“Mọi lời ca tụng đều thuộc về Allah!” (Đấng Sáng Tạo). Không, đa 
sô' bọn chúng không biết (rằng) 

26. - Mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều thuộc về Allah cả. 
Quả thật, Allah là Đấng Rất mực Giầu có, Rất đáng Ca tụng. 

21- Và nếu cây cối trên trái đất được dùng làm bút viết và biển cả 
làm (lọ) mực với nước (mực) của bảy biển châm thêm cho nó (dùng 
để viêt Lời phán của Allah) thì Lời phán của Allah sẽ không bao giờ 
cạn kiệt. Bởi vì quả thật, Allah Toàn Năng, Rất mực Sáng suốt. 

28.- Việc tạo hóa và việc phục sinh tất cả các người chẳng khác nào 
(việc tạo hóa và phục sinh của) một linh hồn duy nhất. Quả thật, 
Allah Hằng Nghe, Hắng Thây 
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29. - Há Ngươi (Muhammad) không nhận thấy việc Allah nhập ban 
đêm vào ban ngày và ban ngày vào ban đêm và đã chế ngự mặt trời 
và mặt trăng, mỗi vật di chuyển theo quỹ đạo của nó đến một thời 
hạn ấn định rằng Allah Hằng Am Tường về mọi việc mà các người 
làm hay sao? 

30. - Sở dĩ như thế là vì Allah là Chân Lý tuyệt đối, và rằng vật (hay 
kẻ) mà chúng cầu nguyện không phải là Ngài chỉ là vật giả tạo ấy 
thôi; và rằng Allah, Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại. 

31. - Há Ngươi không nhận thấy việc những chiếc tàu (buồm) lướt 
sóng băng đại dương được là dó Ân huệ của Aỉỉah để Ngài chỉ cho 
các người thấy các Dấu hiệu của Ngài hay sao? Quả thật, trong sự 
việc đó là các Dâu hiệu cho từng người kiên nhẫn và biết ơn. 

32. - Và khi một làn sóng to như tấm phủ ùa đến bao phủ chúng, 
chúng van xin Allah, thành khẩn chỉ với riêng Ngài. Nhưng sau khi 
Ngài đã cứu chúng lên bờ an toàn, thì có một sô" người trong bọn 
chúng đứng ở chính giữa (đức tin và sự không tin). Và chỉ những tên 
bội phản, vô ơn mới phủ nhận các Dâu hiệu của TA. 

33. - Hỡi nhân loại! Hãy sợ Rabb (Allah) của các người và sợ Ngày 
mà tuyệt đối người cha sẽ không giải cứu được con cái và con cái 
cũng sẽ không giải cứu được người cha. Quả thật, Lời hứa của Allah 
sẽ thật sự. Bởi thế, chớ để cho đời sông trần tục này đánh lừa các 
người và chớ để cho tên trùm lừa gạt (Shaytãn) đánh lừa các người 
về Allah. 

34. - Quả thật, chỉ riêng Allah biết rõ khi nào Giờ (xét xử) sẽ xảy ra. 
Và Ngài cho mưa xuống và biết cái (bào thai) nằm trong dạ con 
(của các bà mẹ). Và không một người (linh hồn) nào biết rõ vật gì y 
sẽ kiếm được ngày mai; và không một linh hồn nào biết được đâu là 
mảnh đất mà y sẽ chết (và được chôn). Quả thật, Aỉlah Rất mực 
Hiểu biết, Rất mực Am tường. 
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Sũrah 32. As-Sajdah Juzu 21 

AS-SAJDAH 
(Sự Phủ Phục) 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Alif. Lãm. Mĩm. 

2. - Kinh sách (Qur'ãn) do Rabb (Đấng Chủ Tể) của vũ trụ và muôn 
loài ban xuống, không có chi phải ngờ vực cả. 

3. - Thế mà chúng (những kẻ không tin) bảo: “Y đã bịa đặt ra Nó 
(Qur'ãn)?” Không, đó là Chân lý do Rabb của Ngươi (ban xuống) để 
Ngươi dùng cảnh cáo một đám dân mà trước Ngươi đã không có một 
người báo trước nào đến với họ, để may ra họ được hướng dẫn. 

4. - Allah là Đấng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa 
trời đất trong sáu Ngày rồi lên ngôi trên Ngai vương của Ngài. Ngoài 
Ngài, các người không có một đấng Bảo hộ nào và cũng không có một 
Vị can thiệp nào cả. Thế các người không chịu nhớ hay sao? 

5. - Ngài sắp đặt mọi công việc từ trên trời xuống dưới đất rồi công 
việc sẽ được trình lên cho Ngài trong một ngày, mà khoảng thời 
gian là bằng một ngàn năm theo cách tính của các người. 

6. - (Allah) là thế, Đấng hằng biết điều vô hình và điều hữu hình, 
Đâng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung. 

7. - Đấng hoàn thiện mọi vật mà Ngài đã tạo; và khởi sự việc tạo 
hóa con người từ đất sét; 

8. - Rồi, Ngài làm ra dòng dõi của y từ chất tinh dịch của một loại 
dung dịch vô giá trị. 

9. - Rồi, Ngài uốn nắn y thành hình thể và hà vào cơ thể của y linh 
hồn của Ngài; và Ngài làm ra cho các người thính giác (tai) và thị 
giác (mắt) và târn lòng (trái tim). ít thay ơn mà các người tạ Ngài! 

10. - Và chúng bảo: “Có thật chăng khi chúng tôi (chết) tiêu tan dưới 
đất, chúng tôi sẽ được tạo hóa mới ưở lại?” Không, chúng phủ nhận 
việc gặp gỡ Rabb của chúng (vào Ngày Phục sinh). 

11- Hãỵ bảo : “Thần Chết, vị phụ trách các người, sẽ bắt hồn của các 
người rồi các người sẽ được đưa về gặp Rabb của các người ưở lại.” 
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Surah 32. As-Sajdah Juzu 21 

12. - Và giá Ngươi có thể nhìn thấy tình cảnh của những kẻ tội lỗi 
gục đầu trước mặt Rabb (Allah) của chúng van xin: “Lạy Rabb 
chúng tôi! Chúng tôi đã thây và nghe (sự thật). Xin Ngài cho chúng 
tôi trở lại trân gian, chúng tôi sẽ làm điều thiện. Rõ thật! Bây giờ 
chúng tôi tin tưởng chắc chắn.” 

13. - Và nếu muôn, chắc chắn TA đã ban cho mỗi người (linh hồn) 
chỉ đạo của y, nhưng Lời phán từ TA (về những kẻ tội lỗi) sẽ thể 
hiện đúng sự thật, (rằng): “TA sẽ giam chung loài jinn và loài người 
vào đầy Hỏa ngục. 

14. - Bởi thế, hãy nếm (hình phạt) về việc các người đã lãng quên 
việc gặp gỡ Ngày này của các người. Quả thật, TA cũng bỏ quên các 
người trở lại (như thế). Thôi, hãy nếm hình phạt bất tận về những 
điêu (tội lỗi) mà các người đã từng làm. 

15. - Chỉ thực lòng tin tưởng nơi các Lời mặc khải của TA, những ai 
khi được nhắc vê chúng liền quì xuống phủ phục và tán dương lời ca 
tụng Rabb của họ và không tỏ vẻ tự cao; 

16. - Họ rời giường ngủ (để) cầu nguyện Rabb của họ vừa lo sợ vừa 
hy vọng (nơi lòng Khoan Dung của Ngài) và chi dùng tài sản mà TA 
đã cung cấp cho họ (để làm việc thiện). 

17. - Bởi vì không một người (linh hồn) nào biết được nỗi vui sướng 
đã được giâu kín dùng làm phần thưởng của họ về những việc thiện 
mà họ đã từng làm (tren thế gian). 

18. - Thế, một người tin tưởng có giống với một kẻ bất tuân hay 
không? (Chắc chắn) họ không giông nhau. 

19. - Đối với những ai có đức tin và làm việc thiện, thì sẽ được ban 
cấp những vườn trời (nơi Thiên Đàng) làm chỗ ngụ: một sự đãi ngộ 
về những điều tốt mà họ đã từng làm. 

20. - Còn đối với những ai bất tuân và phạm giới, thì nhà ở của 
chúng sẽ là Lửa (của Hỏa ngục). Mỗi lần muôn thoát ra khỏi đó, 
chúng sẽ bị lôi vào trong trở lại với lời phán: “Hãy nếm hình phạt 
của Lửa mà các ngươi đã từng phủ nhận.” 

Nabi Muhammad (saw) đã bảo: “Allah phán, TA đã chuẩn bị cho bầy tôi ngay 

chính của TA phần thưởng mà không mắt trần nào đã nhìn thấy, không đôi tai nào 

đã từng nghe và không lương tri nào của con người có the tưởng tượng nổi.” 
(Bukhari 59:8) 
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Surah 32. As-Sajdah Juzu 21 

21. - Và chắc chắn, TA sẽ bắt chúng nếm hình phạt gần kề (ở trần 
gian) đến hình phạt lớn (ở Đời sau) để chúng (có dịp hốỉ cải mà) 
quay về (với Isĩãm). 

22. - Và còn ai sai quấy hơn kẻ đã được nhắc các Lời mặc khải của 
Rabb của y nhưng quay lánh xa? Quả thật, 7A sẽ trừng trị những kẻ 
tội lỗi. 

23. - Và chắc chắn TA đã ban cho Mũsa Kinh sách. Bởi thế, Ngươi 
(Muhammad) chớ nghi ngờ về việc tiếp xúc với Người (nhân chuyến 
dạ hành và thăng thiên1). Và TA đã làm cho Nó (Kinh Taurãh) 
thành một Chỉ đạo cho con cháu của Israel. 

24. - Và TA đã bổ nhiệm trong họ các nhà lãnh đạo để hướng dẫn 
(thiên hạ) theo Mệnh lệnh của 7A khi họ nhẫn nại và trở thành 
những người tin tưởng chắc chắn nơi các Lời mặc khải của TA. 

25. - Quả thật, Rabb của Ngươi (Muhammad) sẽ xét xử giữa họ về 
những điều mà họ thường tranh chấp trong (Kinh sách) vào Ngày 
Phục sinh. 

26. - Há không là một Chỉ đạo cho họ ư việc TA đã tiêu diệt bao 
nhiêu thế hệ trước mà chỗ ở hoang phế họ đang dẫm đạp? Quả thật, 
nơi sự việc đó là các Dâu hiệu. The, họ không nghe hay sao? 

27. - Há họ đã không nhìn thấy việc TA đã dẫn nước (mưa) đến một 
vùng đất khô ráo mà TA dùng để làm mọc ra hoa mầu làm thực 
phẩm nuôi gia súc của họ và cả họ nữa hay sao? Thế, họ không thấy 
hay sao? 

28. - Và họ bảo: “Thế, chừng nào xảy ra Quyết định (phân xử giữa 
chúng tôi với quí vị) nếu quí vị (Muslim) nói thật?” 

29. - Hãy bảo (họ); “Vào ngày mà Quyết định (phân xử) thể hiện thì 
niềm tin của những ai không có đức tin sẽ không giúp ích gì được 
cho họ cả và họ cũng sẽ không được dung tha.” 

30. - Do đó, hãy lánh xa họ và đợi (xem kết quả); họ cũng đang đợi 
(như các người). 

1 Xem tiểu sử của Nabi Muhammad (saw) về chuyến dạ hành và thăng thiên (7sra’ 
và al-Mi’rãj) 
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Sũrah 33. Al-Ahzab Juzu 21 

AL-AHZÃB 
(Liên Quân) 

ĩỂỂẵsÊÊẫÊÊẫẾ 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Hỡi Nabi (Muhammad!) Hãy sợ Allah và làm tròn bổn phận đối 
với Ngài và chớ nghe theo những kẻ không có đức tin và những tên 
đạo đức giả. Quả thật, Allah Toàn Tri và Chí Minh. 

2. - Và hãy tuân theo điều đã được mặc khải cho Ngươi từ Rabb 
(Allah) của Ngươi bởi vì quả thật, Allah Rất mực Am tường về 
những điều các người làm. 

3, - Và hãy ủy thác cho Allah bởi vì Allah đủ làm một Đấng Bảo Hộ. 

4, - Allah không đặt hai quả tim trong lòng của một người. Ngài cũng 
không biến những người vợ mà các người cho là giống cái lưng1 của 
mẹ của các người thành mẹ ruột của các người. Ngài cũng không 
làm cho con nuôi của các người thành con ruột. Đây chỉ là lời nói 
thốt ra từ cửa miệng của các người trong lúc Allah nói sự thật. Và 
Ngài chỉ dẫn con đường (chân chính). 

5, - Hãy gọi chúng (con nuôi) theo tên của người cha ruột của chúng. 
Cách gọi đó vô tư hơn đối với Allah. Nhưng nếu các người không 
biết tên thật của người cha của chúng thì chung là anh em với các 
người trong đạo và là người nô-lệ được giải phóng của các người; và 
các người không có tội nếu các người nhầm lẫn trong việc xưng hô 
này. Ngược lại, điêu đáng tội là khi các người có ý xấu trong lòng. 
Và Allah Hằng Tha thứ, Hằng Khoan dung. 

6. - Đối với những người có đức tin thì Nabi thân thiết (và quí) hơn 
bản thân của họ; và các bà vợ của Người là các bà mẹ (đạo) của họ. 
Tuy nhiên, theo Kinh sách (Sắc Chỉ) của Allah thì người bà con ruột 
thịt gần kề nhau (về việc hưởng di sản) hơn là những người có đức 
tin (trong đạo) và hơn những người Di-cư (từ Makkah); ngoại trừ 
trường hỢp các người làm một hành động tốt đối với bạn đạo thân 
thiêt nhât của các người. Đó là sắc Chỉ ghi trong Kinh sách. 

Người đàn ông Ả-rập trước thời kỳ của Islam đã thường chỉ trích người vợ của 

mình bảo: “Mày giông như cái lưng của mẹ tao,” để dễ bề ly dị vợ. Tục lệ ly dị này 
được gọi là az-Zihãr. (Xem Q. Chương 5, câu 1-5) 

418 



■ 

m 
M 

<@11 
NMẾ 
1 

x%® .<;■- .' . 
WĨZr 

m 
@ ■Ệ^ậì 
í§i|j)y| 

m 
ẵ mM 

fp* 

ipỊp| 

|p| 

/ỉềỹấ ^y Cjủ ờt i\3 

0 yj 

t*J) ọ Ct/^^J^ÌjJ^^^Cf' ƠẬ-ị^r^ \ iỷ**ề 

áí ùiấ=ó Ui^i ỵị 

(J»À^ íĩó^ếỳờt-J^j *WH 0 ìjy& 5^Ấ-*i\^j 

jy3k cyỉl\ ÓjÍỊ5J^S! ^ CẶỊ5 J^==^t 

\ịỷ>jỳ ố^íỊiií^ỊÍ âị£i ộ \SjLS \' kíiL o^isỈỊ 

^êiẶi j ÙUỈỈ5 Skỉ 
Ã^Ais-ci lĩSl3(§) lĩ 4Ằ\ \j 

ố?i^4 ủíì^Ji^t) ~C)ỷfájxì. 5lố^ỹj^^ >4^- 

Â2đỊ \\ỷ^rÍẬj> lS)lLẳ\ ỏ5.j-j£& ỏA^ổjị5 (Ệ) klkN [ 

líiĨpỊyii^ iáj © 4tẫ^ í^ỵdSis^ 

© 'ị^Li^ 4Ỉ\ -Lịp ố ]ẻj^~>ý^ \ ÒW ỉ$ ử£ 

ppk 

Éi> 'Ổ^v 
|Tl ::•• 
Ỷ?ế- 

m K 
it 
(Mj, //%: 

!■■; 

H 

k y ao 

íPl 



Sũrah 33. Al-Ahzãb Juzu 21 

7. - Và (hãy nhớ) khi TA (Allah) đã nhận Lời giao-ước từ các Nabi và 
từ Ngươi (Muhammad) và từ Nũh và Ibrãhĩm và Mũsa và 'ìsa con 
trai của Maryam; và nhận từ họ' Lời giao ước long trọng; 

8. - Để Ngài có thể hỏi những người chân thật (các Nabi) về sự đích 
thật của họ (về việc truyền đạt Thông điệp của Allah) và chuẩn bị 
cho những kẻ không có đức tin một sự trừng phạt đau đớn. 

9. - Hỡi những ai có niềm tin! Hãy nhớ Ân huệ của Allah đã ban cho 
các người khi đoàn quân địch kéo đến tấn công các người1 2. Nhưng 
TA đã gởi một trận cuồng phong và đoàn thiên binh (Thiên thần) mà 
các người không thể nhìn thấy (bằng mắt thường) đến giúp chông lại 
chúng; và Allah Hằng Thấy những điều các người làm. 

10. - Khi chúng đến tấn công các người từ phía trên và phía dưới của 
các người và cặp mắt của các người đảo lộn sang một bên và quả 
tim nhảy lên đến tận cổ và các người đâm ra nghĩ bậy về Allah. 

11. - Vào lúc đó, các tín đồ bị thử thách tột độ và dao động tinh thần 
dữ dội. 

12. - Và khi những tên đạo đức giả và những kẻ mang một chứng 
bệnh (nghi ngờ) trong lòng lên tieng: “Allah và Sứ giả của Ngài chi 
hứa hão với chung tôi.” 

13. - Và khi một phần tử trong bọn chúng lớn tiếng bảo: “Này hỡi 
người dân của Yathrib (Al-Madĩnah)! Các người không thể cầm cự 
noi (trước sức tấn công của địch). Bởi thế hãy tháo lui.” Và một 
nhóm người của bọn chúng đến xin phép Nabi thưa: “Nhà cửa của 
chúng tôi bỏ ngõ”; trong lúc thật ra nhà cửa của chúng không bỏ ngõ 
nhưng chúng chỉ muốn đào tẩu ấy thôi. 

14. - Và nếu địch quân tấn công chúng và đột nhập vào thành phô" 
khắp mọi phía và chúng được yêu cầu đầu hàng và chông lại người 
Muslim, thì chắc chắn chúng sẽ không ngần ngại làm điều đó và 
chúng chỉ ngập ngừng một choc lát. 

15. - Và chắc chắn trước đó chúng đã cam kết với Allah rằng chúng 
sẽ không quay lưng bỏ chạy; và ĩời cam kết với Allah chắc chắn se 
bị chất vân (vào Ngày Phục sinh). 

1 Trong số 25 vị Nabi được nhắc tên trong Qur’ãn, năm vị được liệt vào hạng Nabi 

có ý chí quyết liệt, đó là: Nũh, Ibrãhĩm, Mũsa, ‘Isa và Muhammad. 

2 Vào năm thứ 5 Hijr tức 5 năm sau khi Nabi Muhammad (savv) dời cư về thành phố 
Madĩnah, liên quân (ahzãb) người ngoại đạo kéo nhau đến bao vây và tân công 

Madĩnah. Lịch sử Islãm gọi trận chiến này là trận Chiến hào. 
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16. - Hãy bảo (chúng): “Bỏ chạy chẳng lợi gì cho các người nếu 
muôn trôn thoát cái chết hay cảnh giết chóc, bởi vì các người chỉ 
hưởng lạc được trong một chốc lát mà thôi.” 

17. - Hãy bảo (chúng): “Ai là kẻ có thể che chở các người khỏi Allah 
nêu Ngài muôn hãm hại hoặc khoan dung các người?” Và chúng sẽ 
không tìm ra một Vị che chở, và một Vị cứu tinh nào ngoài Allah cả. 

18. - Chắc chắn, Allah thừa biết ai trong các người đã cản trở (người 
khác đi tham chiến) và nói với những người anh em (trong đạo) của 
họ: “Hãy đến cùng với bọn tôi!” trong lúc chúng chỉ đi tham chiến 
chút ít. 

19. - Chúng đê tiện đôi với các người. Bởi vì khi xảy ra cảnh hãi 
hùng, Ngươi sẽ thấy chúng dáo dác nhìn Ngươi, cặp mắt đảo quanh 
giông như cặp mắt của mọt người thất thần sắp chết. Nhưng khi cơn 
nguy khôn đã qua khỏi thì chúng nhiếc mắng các người bằng lời lẽ 
thậm tệ, chỉ muốn bòn rút vật dụng (chiến lợi phẩm). Những người 
này không có một chút đức tin nào cả. Bởi thế, Allah sẽ biến việc 
làm của chúng thành vô nghĩa. Và việc đó quá dễ đối với Allah. 

20. - Chúng nghĩ rằng Liên quân (của người ngoại đạo) chưa rút đi. 

Và nêu Liên quân (địch) có trở lại lần nữa thì chúng sẽ mong ước đi 

(lang thang) trong vùng sa mạc, trà trộn với người A-rập du mục để 
dọ thám tình hình của các người. Và nếu chúng ở cùng với các người 

đi nữa thì chúng cũng chỉ tham chiến chút ít ấy thôi. 

21. - Chắc chắn nơi Sứ giả của Allah các người có được một gương 
mẫu tô"t đẹp nhât đối vơi những ai hy vọng về (việc gặp gỡ) Allah 
và Ngày (Phán xử) cuối cùng va tưởng nhớ Allah nhiiều nhât. 

22. - Và khi những người có đức tin thấy liên quân (địch), họ nói: 
“Đây là điêu mà Allah và Sứ giả của Ngài đã hứa với chúng tôi bởi 
vì Allah và Sứ giả của Ngài nói sự thật.” Và điều đó chỉ làm tăng 
thêm đức tin và sự tuân phục của họ (đôi với Allah). 
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23. - Và trong sô người tin tưởng, có những người giữ đúng lời giao- 
ước của mình với Allah. Bởi thế trong họ, có người đã hoàn tất lời 
thề (bằng sự tử đạo) và có người còn chờ (đến phiên của họ) và họ 
đã không thay đổi (lời giao ước) một chút nào. 

24. - (Mục đích) để cho Allah trọng thưởng những người chân thật về 
lòng thành thật của họ và trừng phạt những kẻ đạo đức giả hoặc 
quay lại tha thứ cho chúng tùy Ngài muôn. Quả thật, Allah Hằng 
Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

25. - Và Allah đẩy lui những kẻ vô đức tin ra đi trong giận dữ. Chúng 
không thu được một lợi lộc nào. Và Allah đủ giúp những người tin 
tưởng chiến đâu. Bởi vì quả thật, Allah Toàn Lực, Toàn Năng. 

26. - Và trong sô Người dân Kinh sách, Ngài đã đuổi những kẻ đã 
tiêp tay cho địch xuong khỏi thành lũy của chúng và gieo khiep đảm 
trong lòng của chúng: một sô" người (của chúng), các người đã giết 
và một sô" khác, các người đã bắt làm tù binh. 

27. - Và Ngài cho các người thừa hưởng đâ"t đai, và nhà cửa và tài 
sản của chúng và một phần đâ"t đai (tại Khaibar) mà các người chưa 
đặt chân đên. Và Allah có toàn quyền làm bất cứ việc gì. 

28. - Hỡi Nabi (Muhammad!) Hãy bảo các bà vợ của Ngươi: “Nếu 
quí bà muôn đời sông trần tục này và vẽ hào nhoáng của nó, thì quí 
bà hãy đến đây, tôi sẽ cho quí bà hưởng lạc và trả tự do cho quí bà 
một cach tốt đẹp. 

29. - “Ngược lại nêu quí bà yêu quí Allah và Sứ giả của Ngài và 
muôn một mái nhà (xinh đẹp) ở Đời sau thì Allah sẽ thực sự chuẩn 
bị cho các phụ nữ làm điều tô"t trong quí bà một phần thưởng rất 
lớn.” 

30. - Hỡi các bà vợ của Nabi (Muhammad!) Ai trong quí bà là người 
đã công khai phạm điều bât nhã thì sẽ bị phạt gâp đôi; và chuyện đó 
quá dễ đôi với Allah. 

421 



^\ùjjíu 4 

ỀÊỂăẵÊẫễÈỈỀ 

** A z> 0 —- -á £_ . 9 / 

lpặ\ JL 

Ệ!^Ạ4^ N 

ố^ấ===-4ẩ ỐI ịjJ====^\j ỈẪ &&}«■ ỊJ 

c^ế Ù&&& <zQZ$j Ối í 
ư^í^S UẶ^^5Íơểỉ^J Ệ 

ÙẶẶÍ^Ố ><£*4i3~Ịj Ợyứ^\j \ 

c^3 



Surah 33. Al-Ahzãb Juzu 22 

31. - Và ai trong các bà là người cung kính Allah và Sứ giả của Ngài 
và làm điều thiện thì TA sẽ thưởng bà ấy gấp đôi và chuẩn bị cho bà 
bổng lộc rộng rãi nơi Thiên đàng. 

32. - Hỡi các bà vợ của Nabi (Muhammad!) Các bà không giống các 
phụ nữ khác. Nếu các bà sợ Allah thì chớ ăn nói lả lơi, e rằng những 
ai mang trong lòng một chứng bệnh (dâm dục) sẽ động lòng tà dâm; 
ngược lại, hãy ăn nói đoan trang lịch thiệp. 

33. - Và hãy ở trong nhà và chớ phô trương vẻ đẹp theo lối chưng 
diện của các phụ nữ vào thời kỳ ngu muội; và hãy dâng lễ 'Salãh' 
một cách chu đáo và đóng Zakãh và vâng lệnh Allah và Sứ giả của 
Ngài. Allah chỉ muốn xóa điều nhơ nhuốc đi khỏi các người, hỡi 
người nhà của gia đình Nabi, và tẩy sạch các người thành những 
người triệt để trong sạch. 

34. - Và hãy ghi nhớ những điều nằm trong các Lời mặc khải đã 
được đọc ra trong nhà của các bà và điều khôn ngoan đúng đắn. 
Quả thật, Allah Rất mực Tinh tế, Rất mực Am tường. 

35. - Quả thật, đối với những người Muslim, nam và nữ; những người 
có đức tin, nam và nữ; những người cung kính, nam và nữ; những 
người chân thật, nam và nữ; những người kiên nhẫn, nam và nữ; 
những người khiêm nhường, nam và nữ; những người bố thí, nam và 
nữ; những người kiêng cử, nam và nữ; những người giữ lòng ừinh 
bạch, nam và nữ; những người tưởng nhớ Allah nhiều, nam và nữ; 
Allah sẽ tha thứ và ban thưởng to lớn cho họ. 

422 



>-ỵ 1 ữj ojj!4\jỏậ\foỊ\ 

Ờpịò\fâj ýẠý^JJ 

4r< \<~rz >\9''A\ :'■ .1A ỉ\T..’-AÌ\>>'\ 

éL^iậijụ^^\íj?\j^ỉX>J)j &\p<ì[uJ*\ 

_ủj ^íaĩllis 

J.í''/' "• ^ílt9 'í'' < Ì-"?,* 

ù# © JiiỉỉJÍJj^y ù6^ùiĨ5^^ 
4jù\ Õỳ^ri 

3jỷ^i ũịM Sáí òfá(Ệú^Á{ 

(Ệ) tLẠỐ g^Ji=sụ 4ji>\ ùfỹ^Ặ^ \^j\Iị-3 4^ 

ÍỆ) jjdấ=»^^ áíliỊốí^*^ X ỐịOỊÍ cẩrì 

■ %; ^'- - ''' /; - ' '''■''~ỷ-Ầý’ 



Surah 33. Al-Ahzãb Juzu 22 

36, - Và không thích hợp đối với một người có đức tin, nam và nữ, rằng 
khi Allah và Sứ giả của Ngài đã quyết định một công việc gì rồi lại 
còn đòi quyền được chọn lựa trong công việc của họ nữa; và ai bất 
tuân Allah và Sứ giả của Ngài thì chắc chắn đã công khai lầm lạc. 

37, - Và hãy nhớ khi Ngươi (Nabi!) nói với người mà Allah đã ban ân 
và Ngươi đã ban ân như sau: “Hãy giữ vợ1 của ngươi lại, và hãy sợ 
Allah.” Và Ngươi giữ kín trong lòng điều2 3 mà Allah sắp công bố. Và 
Ngươi (Nabi) sợ thiên hạ (đàm tiếu) trong lúc Allah là Đấng mà 
đúng ra Ngươi phải sợ nhất. Bởi thế, khi Zayd (ibn Hârithahý đã dứt 
khoát với VỢ, TA đã gã nàng cho Ngươi mục đích để cho những 
người có đức tin không gặp trở ngại trong việc kết hôn với các bà vợ 
của các đứa 'con nuôi' của mình khi chúng đã dứt khoát với vợ của 
chúng. Và Lệnh của Allah phải được thi hanh. 

38, - Nabi (Muhammad) không phạm tội trong việc mà Allah ra lệnh 
cho Người thi hành. Đó là đường lối của Allah áp dụng cho các 
người đã qua đời4 trước đây. Và Mệnh lệnh của Allah là một Chỉ Dụ 
đã được quyết định. 

39, - Những ai truyền bá Thông điệp của Allah và sỢ Ngài; và không 
SỢ ai duy chỉ sợ Ấílah thôi. Bởi vì chỉ riêng Allah thôi đủ xét xử. 

40, - (Nabi) Muhammad không phải là người cha của một ai trong số 
đàn ông củạ, các người. Ngược lại, Người là Rasũl (Sứ Giả) của 
Allah và là An tín của các Nabi5. Và Allah Hằng Biết hết mọi việc. 

41, - Hỡi những ai có niềm tin! Hãy tưởng nhớ Allah thật nhiều. 

42, - Và tán dương Ngài vào (cuộc lễ Fajr) buổi sáng và vào (cuộc lễ 
'Asr) buổi chiều. 

43, - Ngài là Đấng ban Salãh (phúc lành) xuống cho các người và các 
Thiên thần của Ngài cũng làm thế (cầu xin Allah ban phúc lành và 
tha thứ cho các người), đe Ngài đưa các người từ chỗ tăm tối ra chôn 
ánh sáng. Và Ngài hằng khoan dung những người có đức tin. 

1 Zaynab bint Jahsh là người em họ của Nabi Muhammad (saw). 
2 Ý định cưới Zaynab sau khi Zayd ibn Hãrithah đã dứt khoát với nàng. 
3 Zayd là con trai của Hãrithah đã bị bắt làm nô lệ và đã được Nabi Muhammad 
(saw) chuộc về làm con nuôi. 
4 Các Nabi của Allah. 

5 Khãtam có nghĩa vừa là ấn tín vừa là cuối cùng. Khãtam an-Nabiyyĩn là vị cuối 
cùng trong số các Nabi của Allah. Nabi Muhammad (saw) là vị Nabi và là vị Thiên 
sứ cuối cùng. 
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Sũrah 33. Al-Ahzãb Juzu 22 

44. - Lời kính chào của họ vào ngày họ trình diện Ngài (Allah) sẽ là: 
'Salãm' (Bằng an); và Ngài đã chuẩn bị cho họ một phần thưởng 
rộng rãi. 

45. - Hỡi Nabi (Muhammad!) Thật sự, TA đã cử phái Ngươi làm một 
nhân chứng, một người mang tin mừng và một người báo trước,- 

46. - Và làm một người gọi mời (nhân loại) đến với Allah theo sự 
châp thuận của Ngài; và như một ngọn đuốc (chiếc đèn) phát ra ánh 
sáng (soi đường); 

47. - Và hãy báo tin mừng cho những người có đức tin rằng họ sẽ tiếp 
nhận một bổng lộc rất lớn từ Allah. 

48. - Và chớ nghe lời những kẻ không có đức tin và những kẻ đạo 
đức giả và hãy bỏ qua thái độ xấc xược của chúng và hãy phó thác 
(công việc) cho Allah bởi vì Allah đủ làm một Đấng Thọ thác. 

49. - Hỡi những ai có niềm tin! Khi các người kết hôn với những phụ 
nữ có đức tin rồi ly-dị họ trước khi chạm đến mình họ, các người sè 
không áp dụng thời gian ở vậy ựlddah) mà các người tính đếm đối 
với họ1. Nhưng hãy tặng họ một món quà và trả tự do cho họ một 
cách tốt đẹp. 

50. - Hỡi Nabi (Muhammad!) Ngài (Allah) làm halãl (hợp pháp) cho 
Ngươi các bà vợ mà Ngươi đã trả tiền cưới (Mahr), và những người 
mà tay phải của Ngươi làm chủ trong số các (nữ tù binh) mà Allah 
đã ban cho Ngươi; và con gái của chú bác của Ngươi; và con gái của 
người cô của Ngươi; và con gái của người cậu của Ngươi; và con gái 
của người dì của Ngươi đã cùng di cư (đến Madĩnah) với Ngươi; và 
(cưới) phụ nữ có đức tin nào tự hiến mình làm vỢ của Nabi nếu Nabi 
muôn kêt hôn với họ; điều khoản này đặc biệt dành cho Ngươi chứ 
không áp dụng cho những người có đức tin khác. TA biết đặc ân mà 
TA đã ban cấp cho họ liên hệ đến các bà vợ của họ và những nữ tù 
binh nằm trong tay của họ để Ngươi không gặp khó khăn (trong việc 
cưới vợ). Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

1 ‘Iddah (thời gian ở vậy) áp dụng cho các người vợ bình thường là ba tháng kinh kỳ. 

Đôi với người vợ còn ưình tức chưa động phòng thì không áp dụng ‘Iddah. 
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Surah 33. Al-Ahzab Juzu 22 

51. - Ngươi có thể dời lại (việc đi thăm) bà vợ nào của Ngươi tùy 
Ngươi muôn và có thể tiếp bất cứ bà (vợ) nào tùy Ngươi muốn; và 
Ngươi không bị khiển trách nếu muôn tiếp lại bà (vỢ) nào mà Ngươi 
đã dời (phiên của) họ (trước đó); như thế để làm dịu mắt các bà và 
để cho họ khỏi buồn và hài lòng với phần mà Ngươi đã ban cấp cho 
tất cả các bà (vợ) của Ngươi. Va Allah biết điều nằm trong lòng của 
các người. Và Allah Hằng Biết, Hằng Chịu đựng (với bầy tôi của 
Ngài). 

52. - Sau điều khoản này, Ngươi không được phép cưới thêm vợ nữa; 
và cũng không được thay đoi họ để lấy vợ khác dẫu rằng sắc đẹp 
của họ lôi cuốn Ngươi ngoại trừ phụ nữ (nữ tù binh) nào nằm trong 
tay phải của Ngươi. Và Allah là Đấng giám sát mọi việc. 

53. - Hỡi những ai có niềm tin! Chớ bước vào nhà của Nabi trừ phi 
được mời đên dùng bửa và chớ đến (sớm hơn) khiến phải ngồi đợi 
cho đến khi thức ăn được nấu xong; ngược lại, hãy bước vào nhà 
(của Nabi) khi được mời; và sau khi các người đã dùng bửa, hãy giải 
tán ra vê; và chớ nấn ná ngồi lại tán gẫu. Quả thật, cách xử sự đó 
làm phiền Nabi và Người cảm thấy e thẹn yêu cầu các người ra về. 
Ngược lại, Allah không e thẹn mà nói cho các người biết sự thật. Và 
khi các người muôn hỏi chuyện các bà (vợ của Nabi), hãy hỏi các bà 
từ sau một bức màn. Cách đó trong sạch cho tâm lòng của các người 
và cho tấm lòng của các bà hơn. Các người không được phép quấy 
rầy Vị Sứ giả cua Allah, cũng không bao giờ được phép kết hôn với 
người vợ của Người sau (khi) Người (mất). Quả thật, điều đó dưới 
cái nhìn của Allah là một trọng tội. 

54. - Dẫu cho các người có tiết lộ hoặc giấu giếm một điều gì thì 
Allah vẫn là Đâng hằng biết hết mọi điều. 
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Sũrah 33. Al-Ahzãb Juzu 22 

55. - Các bà (vợ của Nabi) không mắc tội khi để lộ diện (không che 
mặt) trước mặt người cha, anh em trai, con trai của anh chị em ruột, 
trước mặt các bà (giúp việc), trước những người (nô lệ) nằm dưới tay 
phải của họ và hãy sợ Allah (hỡi các bà!) Quả thật, Allah là Đấng 
chứng giám mọi việc. 

56. - Quả thật, Allah và các Thiên thần của Ngài đều gởi lời chúc 
phúc1 cho Nabi (Muhammad). Hỡi những ai có niềm tin! Hãy chúc 
phúc cho Người (Muhammad) và chào Người bằng lời chào tốt 
lành2. 

57. - Quả thật, những ai quấy rầy Allah và Sứ giả của Ngài thì sẽ bị 
Allah nguyền rủa ở đời này và Đời sau; và Ngài đã chuẩn bị cho họ 
một sự trừng phạt nhục nhã. 

58. - Còn những ai quấy rầy những người tin tưởng nam và nữ một 
cách không thỏa đáng thì sẽ mang vào mình một tội vu cáo và một 
tội lỗi hiển nhiên. 

59. - Hỡi Nabi (Muhammad!) Hãy bảo các bà vợ của Ngươi và các 
đứa con gái của Ngươi và các bà vợ của các tín đồ dùng áo choàng 
phủ kín thân mình của họ. Làm thế để dễ nhận biết họ và vì thế, sẽ 
không bị xúc phạm. Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

60. - Nếu những tên đạo đức giả và những kẻ mang trong lòng một 
căn bệnh (dâm dục) và những kẻ gây rối (phao tin thất thiệt) tại 
thành phô" Madĩnah không chịu ngưng tay, thì chắc chắn TA sẽ để 
cho Ngươi trị tội chúng rồi chúng sẽ sống nơi đó với Ngươi với tư 
cách người láng giềng nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. 

61. - Chúng sẽ bị nguyền rủa ở nơi nào chúng bị phát giác và sẽ bị 
bắt và bị giết không một chút thương xót. 

62. - (Đó là) đường lối của Allah đôi với những kẻ đã qua đời trước 
kia và Ngươi sẽ thấy không có một sự thay đổi nào trong đường lối 
của Allah (đốì với những kẻ bội phản). 

1 Salãwãt tức nhiều Salãh (lời chúc phúc). Allah gởi trực tiếp lời chúc phúc của 

Ngài cho Nabi Muhammad (saw). Còn thiên thần và những người có đức tin thì cầu 

xin Allah ban phúc lành cho Nabi. 

2 Sallimu taslĩma tức đọc ‘Assalamu ‘alaykum’ 
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Surah 33. Al-Ahzab Juzu 22 

63. - Thiên hạ hỏi Ngươi về Giờ (xét xử). Hãy bảo (họ): “Chỉ Allah 
biêt nó thôi. Và điều gì có thể làm cho Ngươi hiểu? Có lẽ Giờ (xét 
xử) gần kề.” 

64. - Quả thật, Allah nguyền rủa những kẻ không có đức tin và chuẩn 
bị cho chúng Lửa ngọn (nơi Hỏa Ngục). 

65. - Chúng sẽ ở trong đó đời đời; và sẽ không tìm ra một Vị che chở 
hoặc một Vị cứu tinh nào cả. 

66. - Vào Ngày mà bộ mặt của chúng bị lật úp vào Lửa (của Hỏa 
ngục), chúng sẽ than: “Thật khổ thân của chúng tôi! Phải chi chúng 
tồi vâng lệnh Allah và vầng lời Sứ Giả (Muhammad)!” 

67. - Và chúng sẽ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi đã nghe 
theo các vị câm đâu và các ông lớn của chúng tôi; bởi thế họ đã dắt 
chúng tôi đi lạc đường. 

68. - “Lạy Rabb chúng tôi! Xin phạt họ gấp đôi và rủa họ bằng lời 
nguyền rủa thậm tệ nhất.” 

69. - Hỡi những ai có niềm tin! Chớ như là những ai đã quây rầy 
Mũsa bởi vì Allah đã giải oan cho Người khỏi những điều (vu 
khống) mà chúng đã nói; và Người là (một người tôi) đáng kính. 

70. - Hỡi những ai có niềm tin! Hãy sợ Allah và nói năng thật thà. 

71. - Ngài sẽ cải thiện việc làm của các người cho các người và tha 
tội cho các người; và ai vâng lệnh Allah và Sứ giả của Ngài, thì 
chắc chắn sẽ thành đạt vẽ vang. 

72. - Quả thật, TA đã trao việc ủy thác trọng trách và sứ mạng tinh 
thân cho các tâng trời và trái đất và núi non nhưng chúng từ chối và 
vì cả sợ nên đã tránh xa nó; nhưng con người lãnh nó; rõ ràng y hết 
sức sai quấy, ngu muội. 

73. - (Làm thế) để Allah trừng phạt những tên đạo đức giả, nam và 
nữ; và (trừng phạt) những kẻ thờ đa thần nam và nữ; và để Ngài 
lượng thứ cho những người có đức tin, nam và nữ. Và Allah Hằng 
Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 
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Sũrah 34. Saba' Juzu 22 

SABA' 

ii&>. (Thỉ Trân Sê'Bal) 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung. 

1, - Mọi lời ca tụng đều thuộc về Allah, Đấng mà mọi vật ưong các 
tầng trời và mọi vật dưới đất đều là của Ngài và cũng thuộc về Ngài 
mọi lời ca tụng ở Đời sau; và Ngài là Đấng Rất mực Sáng suốt 
Đấng Am tường (mọi việc). 

2, - Ngài biết mọi vật chui vào lòng đất và mọi vật nhô lên khỏi mặt 
đất và mọi vật từ trên trời rơi xuống và mọi vật bay lên trời; và Ngài 
là Đấng Hằng Khoan dung, Hằng Tha thứ. 

3, - Và những kẻ không tin tưởng bảo: “Giờ (xét xử) sẽ không xảy 
đến cho chúng tôi.” Hãy bảo họ: “Vâng, thề bởi Rabb (Allah) của ta, 
Đấng biết điều vô hình, chắc chắn Giờ (xét xử) sẽ xảy đến cho các 
người.” Không một vật gì trong các tầng ười và dưới đất có thể thoát 
khỏi (sự kiếm soát của) Ngài dù đó là sức nặng của một hạt nguyên 
tử (hay hạt cải) đi nữa; và không một vật gì dù nhỏ hay lớn hơn cái 
đó mà lại không được ghi sấn trong một Quyển sổ rõ ràng. 

4, - (Mục đích) để Ngài tưởng thưởng những ai có đức tin và làm 
việc thiện. Họ là những người sẽ được (Allah) tha thứ và sẽ được 
ban cấp bổng lộc rộng rãi. 

5, - Còn những ai phấn đấu để phá hỏng các Lời Mặc Khải của TA 
(Allah) thì chắc chắn sẽ chịu một sự trừng phạt đau đớn. 

6, - Và những ai đã được ban cho kiến thức thì thấy rằng điều (Mặc 
khải) mà Rabb của Ngươi đã ban xuống cho Ngươi là Chân lý; và 
hướng dẫn (nhân loại) đến con đường của Đấng Toàn Năng, Đấng 
Rất đáng ca tụng. 

7, - Những kẻ không có đức tin bảo: “Há quí vị muốn chúng tôi chỉ 
cho quí vị một người (Muhammad) y sẽ cho quí vị biết khi quí vị đã 
hoàn toàn mục rã (dưới đất) quí vị sẽ được tạo hóa mới trở lại?” 

1 Saba’ có lẽ trùng vđi danh xưng Sê-ba trong Kinh thánh Bible (Xem 1 CÁC VUA 

X 1-10) .Saba’ là một thị trấn của xứ Yemen mà Qur’ãn đã đề cập tại 27:22. Saba’ 
nằm dưới quyền cai trị của nữ vương Balqis. 
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Surah 34. Saba' Juzu 22 

8, - Phải chăng y đã nói dối rồi đổ thừa cho Allah hay là y bị quỷ 
ám? Không, những ai không tin tưởng nơi Đời sau thì sẽ bị trừng 
phạt và lầm lạc rất xa. 

9, - Há họ không nhìn thấy gì trước mắt và sau lưng họ từ trên trời 
xuống dưới đất ư? Nếu miuon, TA (Allah) thừa sức làm cho đất sụp 
xuống nuốt tiêu mất họ hoặc làm cho một mảnh ười rơi xuống đè 
chết họ. Quả thật, nơi sự việc đó là một Dấu hiệu cho từng bề tôi 
quay về hoi cải (với Allah). 

10, - Và chắc chắn TA đã ban cho Dãwũd thiên ân của TA, (phán 
bảo):”Hỡi núi non! Hãy cùng với y tán dương (Allah); và hỡi chim 
chóc (cũng thế), và TA đã hóa sắt thành mềm cho y.” 

11, - (Và bảo y): “Hãy chế áo giáp và ráp các vòng sắt thật cân bằng 
và hãy làm việc thiện (hỡi Dãwũd và con cháu của Ngươi!) Quả 
thật, TA (Allah) hằng thấy điểu các ngươi làm.” 

12, - Và (TA) bắt gió phục tùng Sulaymãn; bởi thế (tốc độ của) gió 
lướt đi một buổi sáng bằng (thời gian di chuyển của) một tháng và 
một buổi chiều bằng (thời gian di chuyển của) một tháng. Và TA đã 
hóa một ngọn suối bằng thau (nấu chảy) chảy ra cho y; và trong loài 
Jinn có những tên làm việc đằng trước y theo Phép của Rabb của y; 
và nếu có tên (Jinn) nào cãi lệnh của TA, thì TA sẽ cho nó nếm hình 
phạt của Lửa ngọn cháy bùng. 

13, - Chúng Ụinri) làm ra cho y (Sulaymăn) những vật mà y muốn: 
những cung điện, những hình tượng, những chén bát lớn như những 
bể nước và những chảo nấu cố định một chỗ. “Hỡi gia đình (dòng 
dõi của) Dãwũd\ Hãy làm việc với lòng tri-ân (Allah)!” Nhưng chỉ 
một số ít bầy tôi của TA tỏ lòng biết ơn. 

14, - Nhưng khi TA quyết định cho y (Sulaymãn) chết, chẳng có gì 
làm cho chúng ựinn) thây cái chết của y ngoại trừ một loại sâu đất 
đã gặm mòn chiếc gậy của y. Bởi thế, khi y ngã xuống, loài Jìnn 
mới vỡ lẽ rằng nếu biết được điều vô hình, thì chúng đâu có phải ở 
lại lâu trong sự trừng phạt nhục nhã đó. 
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Surah 34. Saba' Juzu 22 

15. * Chắc chắn có một Dấu hiệu cho người dân Saba' (Sê-ba) ngay 
tại chỗ của họ ở: hai ngôi vườn nằm bên phải và bên trái. Hãy ăn 
bổng lộc của Rabb của các người và biết ơn Ngài; một thành phô' tốt 
đẹp (với) một Rabb (Đấng Chủ Tể) Hằng Tha thứ. 

16. - Nhưng họ quay lánh xa. Bởi thế, TA đã gởi một trận thủy tai từ 
đập nước đến phạt họ và biến hai ngôi vườn của họ thành hai ngôi 
vườn cho mọc ra loại trái đắng và loại cây tân hoa liễu và một sô' ít 
cây kè. 

17. - TA bắt phạt họ như thế vì tội phụ ơn của họ. Và phải chăng TA 
chỉ bắt phạt những kẻ vong ân? 

18. - Giữa họ (người dân của thị trân Saba') và những thị trân mà TA 
đã ban phúc, TA đã đặt những thị trấn (khác) dễ nhìn thấy từ xa và 
sắp đặt nơi đó những chặng đường du lịch dễ đi; do đó, hãy đi du 
lịch an toàn ban đêm và ban ngày (qua những địa điểm đó). 

19. - Nhưng họ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài làm cho những 
chặng đường du lịch của chúng tôi dài xa thêm.” Nhưng (mong như 
thế), họ tự làm hại bản thân mình. Bởi thế, TA đã lấy họ làm thành 
những câu chuyện và đã phân tán họ toàn bộ, tản mác khắp nơi. 
Quả thật, nơi sự việc đó là những Dâu hiệu cho từng người kiên 
nhẫn, biet ơn. 

20. - Và chắc chắn Iblĩs (Shaytãn) đã chứng minh điều mà nó phỏng 
đoán về họ đúng với sự thật. Bởi thế, họ nghe theo nó ngoại trừ một 
phần tử nhỏ trong sô' những người có niềm tin. 

21. - Và thật ra, Iblĩs không có một chút quyền hành nào đối với họ 
mà đó chỉ là để cho TA biết rõ ai là người tin tưởng nơi Đời sau so 
với ai trong họ là người hãy còn nghi ngờ về đời đó; và Rabb (Allah) 
của Ngươi là Đấng Giám sát tâ't cả mọi điều. 

22. - Hãy bảo họ (hỡi Muhammad!): “Hãy cầu nguyện ngoài Allah 
những kẻ mà các người xác nhận (là thần linh của các người). 
Chúng chẳng kiểm soát được một vật gì trong các tầng trời và trái 
đất cho dù đó là sức nặng của một hạt nguyên tử (hay hạt cải) đi 
nữa; và chúng cũng không có một phần chia nào trong trời đất; và 
trong bọn chúng không có một tên nào là vị ủng hộ của Ngài cả. 
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Sũrah 34. Saba' Juzu 22 

23. - Và việc can thiệp với Ngài (Allah) chẳng có hiệu lực gì trừ phi 
với ai mà Ngài cho phép. Mãi đến khi lòng của họ1 hết sỢ, lúc đó họ 
mới lên tiếng hỏi: “Rabb của quí vị phán gì vậy?” Họ (các tín đồ) 
đáp: “Chân lý.” Bởi vì Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ-Đại. 

24. - Hãy bảo họ “Ai cung cấp bổng lộc cho các người từ các tầng 
trời xuống dưới đất?” Hãy bảo họ: “Allah!” (Giữa chúng ta), chúng 
tôi hay quí vị sẽ là người công khai đi đúng đường hay lạc đường.” 

25. - Hãy bảo họ: “Quí vị sẽ không bị tra hỏi về tội của chúng tôi và 
chúng tôi cũng sẽ không bị tía hỏi về điều quí vị đã làm.” 

26. - Hãy bảo tiếp: “Rabb của chúng ta sẽ tập trung chúng ta trở lại 
rồi Ngài sẽ xét xử giữa chúng ta bằng sự thật bởi vì Ngài là Đại 
Thẩm phán Toàn Tri. 

27. - Hãy bảo họ: “Hãy chỉ cho ta đâu là những kẻ mà các người đã 
cho là những vị 'hợp tác' của Ngài (Allah). Nhất định không có ai. 
Không, Ngài là Allah, Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh. 

28. - Và TA (Allah) chỉ cử phái Ngươi (Muhammad) làm một Người 
mang tin mừng và một Người cảnh cáo cho (tất cả) nhân loại nhưng 
đa số người không biết. 

29. - Và họ bảo: “Thế chừng nào Lời hứa (về việc xét xử) này sẽ xảy 
ra nếu quí vị (Muslim) nói thật?” 

30. - Hãy bảo họ: “Cuộc hẹn cho quí vị sẽ là ngày mà quí vị không 
thể dời lại cũng không thể giục đến sớm hơn một giờ khắc nào.” 

31. - Và những kẻ không có niềm tin bảo: “Chúng tôi sẽ không bao 
giờ tin nơi Qur'ãn này và cũng không tin nơi điều (Kinh sách) nào 
trước nó.” Giá Ngươi (Muhammad) có thể nhìn thấy được tình cảnh 
của những kẻ làm điều sai quấy bị bắt đứng trước mặt Rabb của 
chúng, chúng lời qua tiếng lại trách móc lẫn nhau. Những kẻ tự cho 
mình yếu thế sẽ bảo những tên cường bạo: “Nếu không vì nể nang 
quí ngài thì chúng tôi đã trở thành người tin tưởng rồi!” 

1 Thiên thần hay những vị được Allah cho phép can thiệp. 
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Surah 34. Saba' Juzu 22 

32. - Những tên cường bạo sẽ đáp lời những kẻ tự cho mình yếu thế, 
bảo: “Phải chăng bọn ta đã ngăn cản không cho các ngươi theo chỉ 
đạo khi nó đến với các ngươi?” Không, chính các ngươi mới là 
những kẻ tội lỗi. 

33. - Và những kẻ tự cho mình yếu thế sẽ đáp lời những tên cường 
bạo: “Không, quí ngài đã cùng nhau bày mưu cả đêm lan ngày khi 
quí ngài ra lệnh cho chúng tôi bảo phải phủ nhận Allah và dựng 
những đối thủ ngang vai với Ngài.” Chúng sẽ hốì hận khi nhìn thấy 
hình phạt. TA sẽ đóng những chiếc gông vào cổ của những kẻ phủ 
nhận đức tin. Phải chăng chúng bị phạt chỉ vì tội mà chúng đã làm? 

34. - Và không một người cảnh cáo nào được TA cử đến một thị trấn 
mà không bị những người giầu có của nó tuyên bô": “Chúng tôi 
không tin nơi thông điệp mà quí vị mang đến cho chúng tôi.” 

35. - Và họ bảo: “Chúng tôi có nhiều của cải và đông con và chúng 
tôi sẽ không bị trừng phạt.” 

36. - Hãy bảo họ: “Quả thật, Rabb của ta thu hẹp hay nới rộng bổng 
lộc của Ngài cho ai mà Ngài muôn, nhưng đa số nhân loại không 
biết.” 

37. - Và không phải của cải cũng không phải con cái của các người 
là những thứ sẽ đưa các người đến gần TA theo cấp bậc, mà ngược 
lại chỉ ai có đức tin và làm việc thiện, bởi vì họ là những người sẽ 
được tưởng thưởng gấp đôi do những điều (tốt) họ đã làm và sẽ ở 
trong những ngôi nhà an toàn trên cao. 

38. - Còn những ai tích cực hoạt động để phá hỏng các Dâu hiệu của 
TA, thì sẽ bị đữa đến chỗ trừng phạt. 

39. - Hãy bảo họ: “Rabb của ta nới rộng hay thu hẹp bổng lộc của 
Ngài cho ai mà Ngài muôn trong sô" bầy tôi của Ngài. Và bât cứ của 
cải nào mà các người chi dùng (cho Chính nghĩa của Ngài), thì sẽ 
được Ngài hoàn lại bởi vì Ngài là Đâ"ng Cung dưỡng Ưu việt.” 
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Surah 34. Saba' Juzu 22 

40, - Vào Ngày mà Ngài sẽ tập trung tất cả bọn chúng lại rồi phán 
bảo các thiên thần: “Có phải các ngươi là những kẻ mà bọn người 
này đã từng tôn thờ?” 

41, - Các thiên thần sẽ thưa: “Quang vinh thay Ngài! Ngài là Chủ 
Nhân của chúng tôi chứ đâu phai chung. Không, chúng tôn thờ Jinn. 
Đa số bọn chúng tin tưởng nơi chúng ựinrì).” 

42, - Ngày nay (Ngày Phục sinh), không ai được quyền trục lợi và 
hãm hại lân nhau. Và TA sẽ bảo những ai làm điều sai quấy: “Hãy 
nêm hình phạt của Lửa (Hỏa ngục) mà các người đã từng cho là giả 
tạo.” 

43, - Và khi các Lời mặc khải minh bạch của TA được đọc ra cho 
chúng thì chúng bảo: “(Muhammad) này chỉ là một người phàm. Y 
muôn cản trở quí vị tôn thờ những vật mà cha mẹ của quí vị đã từng 
tôn thờ.” Chúng bảo: “Đây chỉ là điều giả dối khéo bịa đặt.” Và 
những kẻ phủ nhận đức tin nói về Chân lý khi nó đến với chúng như 
sau: “Đây chỉ là điều mê hoặc hiển hiện.” 

44, - Nhưng TA đã không ban cho chúng (người Quraish) các Kinh 
sách mà chúng có thể học hỏi; và cũng không cử trước Ngươi một 
người cảnh cáo nào đến với chúng. 

45, - Và những kẻ trước chúng cũng đã phủ nhận (Chân lý). Những 
người (Quraish) này đã không nhận được một phần mười ân huệ mà 
TA đã ban cho các tiền nhân của chúng, thê mà chúng đã cho các Sứ 
giả của TA nói dôi. Bởi thế, sự trừng phạt của TA sẽ khủng khiếp ra 
sao. 

46, - Hãy bảo chúng (hỡi Muhammad!) “Ta chỉ khuyên các người 
một điều: hãy vì Allah các người đứng lên từng cặp hay từng người 
rôi tự suy nghĩ; (thì sẽ thấy) người bạn (Muhammad) của các người 
đã không bị quỷ ám (điên) mà chỉ là một người báo trước về một sự 
trừng phạt khủng khiếp sắp đến.” 

47, - Hãy bảo: “Phần thưởng mà ta có thể hỏi từ các người là của các 
người; còn phần thưởng của ta thì do Allah (ban câp) bởi vì Ngài 
chứng giám tất cả mọi việc.” 

48, - Hãy bảo: “Quả thật, Rabb của ta quẳng ban Chân lý xuống; 
Ngài thau rõ điều vô hình.” 
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Sũrah 34. Saba' Juzu 22 

49. - Hãy bảo: “Chân lý (Qur'an) đã đến thì sự Giả dối không khởi sự 
cũng không phục hồi được gì.” 

50. - Hãy bảo: “Nếu ta lầm lạc thì chỉ bản thân ta lầm lạc; và nếu ta 
được hướng dẫn thì là do điều mặc khải mà Allah đã ban cấp cho ta 
bởi vì Ngài Hằng Nghe và Rất gần kề (chúng ta). 

51. - Và nếu Ngươi (Muhammad) có thể nhìn thấy được tình trạng 
mà chúng bị hãi hùng bởi vì chúng sẽ không trôn thoát được và sẽ bị 
túm bắt từ một nơi rất gần. 

52. - Và chúng sẽ bảo: “(Bây giờ) chúng tôi tin nơi Nó (Qur'an);” 
nhưng làm sao chúng có thể nhận được đức tin từ một nơi quá xa! 

53. - Và chắc chắn, chúng đã không tin nơi Chân lý từ ưước và đã 
từng phỏng chừng về điều vô hình từ một nơi xa. 

54,- Và giữa chúng với những điều mà chúng mong ước (Chân lý) có 
một bức chắn ngăn cách, tương tự trường hợp đã xảy ra cho đồng 
bọn của chúng trong quá khứ. Quả thật, chúng là đám người ở trong 
tình trạng ngờ vực trầm trọng. 

Nhân danh Allah Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Mọi lời ca tụng đều thuộc về Allah, Đấng đã sáng tạo các tầng 
trời và trái đất; Ngài đã chỉ định các thiên thần làm thiên sứ có 
cánh: hai, hoặc ba, hoặc bôn (đôi). Ngài thêm vào sự tạo hóa bất cứ 
cái gì Ngài muốn bởi vì Ngài thừa khả năng làm được tất cả mọi vật 
(việc). 

2. - Bất cứ hồng ân nào mà Allah ban cho nhân loại, không ai có 
quyền giữ lại và cái nào mà Ngài giữ lại thì không ai ngoài Ngài có 
quyền ban phát nó sau đó. Bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng 
Chí Minh. 

3. - Hỡi nhân loại! Hãy nhớ Ân huệ của Allah đã ban cho các người. Có 
chăng một Đấng Tạo Hóa nào khác Allah đã cung phụng cho các người 
từ tren trời xuống dưới đất? Không có Thượng Đe nào ca duy chỉ Ngài. 
Thế sao các người quay lánh xa? 
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Surah 35. Fatir Juzu 22 

4, - Và nếu chúng phủ nhận Ngươi (Muhammad) thì chắc chắn các 
Sứ giả trước Ngươi cũng đã bị chúng phủ nhận, nhưng mọi vấn đề sẽ 
được trình về cho Allah quyết định. 

5, - Hỡi nhân loại! Chắc chắn Lời hứa của Allah sẽ đích thực. Bởi 
thế chớ để cho đời sông trần tục này đánh lừa các người. Và chớ để 
cho tên đại bịp (Shaytãn) lừa gạt các người về Allah. 

6, - Quả thật, Shaytãn là kẻ thù của các người. Vậy hãy đối xử với nó 
như một kẻ thù. Nó chuyên dụ dỗ đồ đệ của nó để làm cho chúng 
trở thành những người bạn của Lửa ngọn. 

7, - Những ai không có đức tin thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc; 
ngược lại những ai có đức tin và làm việc thiện, thì sẽ được tha thứ 
và sẽ được ban thưởng rất lớn. 

8, - Thế hẳn một người xem việc làm bất lương của y đẹp mắt rồi tự 
cho đó là điều tốt (có bằng với một người lương thiện hay không?) 
Bởi vì thật ra Allah đánh lạc hướng kẻ nào mà Ngài muốn và hướng 
dân người nào Ngài muốn; Bởi thế chớ vì thương xót giùm cho 
chúng mà Ngươi (Muhammad) tự làm hao mòn thân xác. Quả thật, 
Allah hằng biết về những điều chúng làm. 

9, - Và Allah là Đấng đã gởi các luồng gió bay đi; vì thế chúng thổi 
đưa đám mây lên cao và TA đưa nó đến một vùng đất khô cằn; rồi 
dùng nó để làm sống lại mảnh đất đã chết khô. Và việc Phục sinh 
(người chết) sẽ giống như thế. 

10, - Ai muôn 'izzah (quyền hành, danh dự và vinh quang) thì mọi 
‘izzah đều là của Allah cả. Mọi lời nói tốt đẹp sẽ bốc lên tận Ngài 
và mọi việc làm phúc thiện sẽ tâng bôc nó trong lúc những ai âm 
mưu điều bất lương thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Và rniíu đồ 
của những kẻ đó sẽ hoàn toàn bị thất bại. 

11, - Và Allah đã tạo hóa các người từ đất bụi; rồi từ một giọt tinh 
dịch; rồi Ngài làm cho các người thành cặp (vợ chồng). Và không 
một phụ nữ nào mang thai hoặc hạ sanh (con) mà Ngài không biết. 
Và không một người nào sống thọ hay giảm thọ mà lại không được 
ghi sấn trong một Quyển sổ (Định mệnh) bởi vì quả thật, điều đó rất 
dễ đối với Allah. 
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Sũrah 35. Fãtir Juzu 22 

12. - Và hai biển nước không giông nhau. Một loại thì ngọt, dễ uống 
và một loại thì mặn, chát. Nhưng các người được ăn thịt tươi từ mỗi 
loại biển cả và từ đó (mò) lấy đồ nữ trang để đeo. Và ngươi thây 
những chiếc tàu (buồm) cày sóng đưa các ngươi đi tìm thiên lộc của 
Ngài và để cho các người tri ân Ngài. 

13. - Ngài nhập ban đêm vào ban ngày và nhập ban ngày vào ban 
đêm; và Ngài chế ngự mặt trời và mặt ưăng (theo định luật của 
Ngài); môi cái di chuyển (theo quỹ đạo của nó) đến một thời hạn ẩn 
định. Allah, Rabb của các người là thế. Ngài nắm quyền thống trị 
(vạn vật). Ngược lại, những kẻ mà các người cầu nguyện không phải 
là Ngài không kiểm soát được một lốp vỏ hạt chà la. 

14. - Nếu các người cầu nguyện chúng thì chúng sẽ không nghe được 
lời cầu của các người và nếu chúng có nghe đặng thì chúng vẫn 
không đáp lại lời cầu của các người; và vào Ngày Phục sinh, chúng 
sẽ phủ nhận việc các người 'tôn thờ' chúng. Và không ai có thể báo 
cho Ngươi (Muhammad!) biết (sự thật) giông như Đấng Am Tường 
(Allah). 

15. - Hỡi nhân loại! Các người mđi là những kẻ nhờ vả Allah; ngược 
lại, Allah Rất mực Giầu co, Rất đáng Ca tụng. 

16. - Nếu muốn, Ngài sẽ xóa bỏ các người và lập nên một sự tạo hóa 
mới (thay thế các người). 

17. - Và việc đó chẳng có gì nặng nhọc đôì với Allah cả. 

18. - Và không một người khuân vác nào sẽ vác giùm gánh nặng (tội 
lỗi) của người khác cả; và nếu một người nào đó vác quá sức của 
mình câu cứu một người khác vác giùm gánh nặng của y thì không 
một tí gánh nặng (tội lỗi) nào của y sẽ được (người khác) vác giùm 
dâu đó là bà con ruột thịt của y đi nữa. Ngươi (Muhammad) chỉ có 
thể cảnh cáo những ai sợ Đấng Rabb vô hình của họ và dâng lễ 
Salãh một cách chu đáo; và ai tự tẩy sạch (tội lỗi) thì việc tẩy sạch 
đó chỉ có lợi cho bản thân mình. Và cuối cùng (tất cả) đều trở về 
gặp Allah. 
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Sũrah 35. Fatir Juzu 22 

19. - Bởi vì người mù và người sáng mắt không như nhau; 

20. - Bóng tối và ánh sáng cũng thế; 

21. - Bóng mát và sức nóng của mặt trời cũng thế; 

22. - Người sống và người chết cũng không giống nhau. Quả thật, 
Allah có thể làm cho người nào mà Ngài muôn nghe được; nhưng 
Ngươi (Muhammad) không thể làm cho người nào nằm dưới mộ 
nghe được. 

23. - Bởi vì quả thật, Ngươi chỉ là một Người báo trước. 

24. - Quả thật! 7!A (Allah) cử phái Ngươi (Muhammad) mang Chân 
lý đến, vừa làm một Người báo tin lành, báo tin dữ; và không một 
Cộng đồng nào mà không có một Người cảnh cáo đến với họ. 

25. - Và nếu chúng phủ nhận Ngươi nói dôi thì chắc chắn những kẻ 
trước chúng cũng đã phủ nhận như thế. Các Sứ giả của chúng đã đến 
gặp chúng với những bằng chứng rõ rệt và với những quyển Kinh 
(Zubũr) và với một Kinh Sách (Kitãb) soi sáng. 

26. - Rồi, TA bắt phạt những kẻ phủ nhận đức tin. Bởi thế, hãy xem 
sự trừng phạt của TA khủng khiếp thế nằo! 

27. - Há Ngươi không nhận thây việc Allah ban nước mưa từ trên trời 
xuống? TA (Allah) dùng nó để làm mọc ra hoa quả mang nhiều mầu 
sắc khác biệt; và trên núi có những đường rạch trắng và đỏ, và 
những mầu sắc khác biệt. Và (cũng có những vật) mầu đen sậm. 

28. - Và loài người và dã thú và gia súc cũng mang những mầu sắc 
khác biệt như thế. Trong số bầy tôi của Ngài (Allah), chỉ những ai 
hiểu biết mới SỢ Allah. Quả thật, Allah Toàn Năng, Hằng Tha thứ. 

29. - Quả thật, những ai đọc Kinh sách của Allah và dâng lễ Salãh 
một cách chu đáo và chi dùng kín đáo hay công khai những vật (tài 
sản) mà TA đã cung cấp (để làm việc thiện) thì sẽ hy vọng nơi một 
sự đổi chác không bao giờ thất bại. 

30. - Để Ngài trả lại đầy đủ công lao của họ và tưởng thưởng họ 
thêm với thiên lộc của Ngài bởi vì quả thật Ngài Hằng tha thứ, Hằng 
ghi công (cho họ). 
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Sũrah 35. Fãtir Juzu 22 

31. - Và những điều mà TA đã mặc khải cho Ngươi (Muhammad) 
trong Kinh sách (Qur’ãn) là Chân lý, xác nhận lại những điều đã ban 
xuống trước nó. Quả thật, Allah Rất mực am tường và nhìn thấy rõ 
các bầy tôi của Ngài. 

32. - Rồi TA cho những ai trong số bầy tôi của TA mà TA đã chọn lựa 
thừa hưởng Kinh sách (Qur'ãn). Nhưng trong họ, có người tự làm hại 
bản thân mình, và có người thì theo con đường chính giữa và có 
người, với sự chấp thuận của Allah, thì tiên phong làm những việc 
tot. Đó mới thật là thiên lộc lớn nhất: 

33. - Những Ngôi vườn vĩnh cửu (Thiên đàng Adri) mà họ sẽ đi vào; 
trong đó, họ sẽ đeo vòng vàng và ngọc trai và sẽ mặc áo lụa là. 

34. - Và họ sẽ thưa: “Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng đã 
làm cho chúng tôi hết ưu phiền. Quả thật, Rabb của chúng tôi Hằng 
tha thứ và Hằng ghi công (cho chúng tôi)! 

35. - Đấng đã dùng thiên lộc của Ngài mà định cư chúng tôi nơi mái 
nhà vĩnh cửu, một nơi mà chúng tôi khỏi phải vất vả cực nhọc và lao 
tâm (như trước). 

36. - Còn đối với những ai không có đức tin thì sẽ bị phạt bằng Lửa 
của Hỏa ngục. Chúng sẽ không được quyết định cho chết phứt; và 
cũng không được giảm nhẹ hình phạt của Lửa (Hỏa Ngục). Đấy, TA 
bắt phạt tất cả những kẻ không co đức tin như thế. 

37. - Và chúng sẽ la hét trong đó, thưa : “Lạy Rabb chúng tôi! Xin 
thả chúng tôi ra. Chúng tôi hứa sẽ làm điều thiện khác với điều tội 
lôi mà chúng tôi đã từng làm.” (Sẽ có lời bảo chúng): “Há TA đã 
không cho các người sông đủ lâu để cho ai được nhắc nhở sẽ nhận 
thông điệp nơi đó hay sao? Và (hơn nữa) đã có Người báo trước đến 
gặp các người. Thôi, hãy nếm (Lửa). Bởi vì không có vị cứu tinh nào 
đến giúp đỡ những kẻ làm điều sai quấy cả. 

38. - Quả thật, Allah là Đấng Biết rõ điều vô hình của các tầng trời 
và trái đất. Rõ thật Ngài biết điều (bí mật) nằm trong lòng con 
người. 
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Surah 35. Fatir Juzu 22 

39. - Ngài là Đấng đã làm cho các người thành những người kế 
nghiệp trên trái đất. Bởi thế, ai không có đức tin thì sẽ lãnh đủ về sự 
không tin của mình. Và sự không tin của những kẻ vô đức tin chỉ 
làm cho chúng thêm đáng ghét dưới cái nhìn của Rabb của chúng. 
Và sự không tin của những kẻ không có đức tin chi làm cho chúng 
thêm mất mát. 

40. - Hãy bảo chúng: “Các người có nhìn thấy những kẻ hợp tác của 
các người mà các người cầu nguyện ngoài Allah hay không? Hãy 
chỉ cho ta thấy cái (vật) mà chúng đã tạo dưới đất? Hoặc chúng có 
phần hùn nào ưên các tầng trời hay không? Hoặc TA có ban cho 
chúng Kinh sách nhờ đó chúng có được bằng chứng rõ rệt hay 
không? Không. Những kẻ làm điều sai quấy chỉ hứa hão với nhau. 

41. - Quả thật, Allah nắm vững các tầng trời và trái đất e rằng chúng 
ngưng (hoạt động). Và nếu chúng thật sự ngưng (hoạt động) thì sau 
Ngài chẳng có ai có đủ khả năng nắm giữ (lèo lái) chúng lại được. 
Quả thật, Ngài (Allah) Hằng Chịu đựng, Hằng Tha thứ. 

42. - Và chúng mang Allah ra thề thốt bằng lời thề nghiêm trọng 
nhất (nói rằng) nếu có một người báo trước nào đến gặp chúng thì 
chắc chắn chúng sẽ được hướng dẫn hơn bất cứ cộng đồng nào khác. 
Nhưng khi một Vị báo trước (Muhammad) đến gặp chúng, thì việc 
đó chi làm cho chúng chạy xa thêm. 

43. - Chúng ngạo mạn trong xứ và âm mưu làm điều tội lỗi. Nhưng 
mưu đồ độc ác đó không vây hãm ai khác ngoài kẻ chủ mưu. Phải 
chăng chúng chỉ mong đợi đường lối của các tiền nhân? Bởi thế, 
Ngươi sẽ không thấy có một sự thay đổi nào trong đường lối (xử lý) 
của Allah, và sẽ thây không có sự chuyển hướng nào trong đường 
lối xử lý của Allah. 

44. - Há chúng đã không đi xa trên trái đất để chứng kiến kết cuộc 
của những kẻ trước chúng dẫu rằng họ mạnh hơn chúng về quyền 
lực? Và Allah là Đấng mà không vật gì trong các tầng trời và trái 
đất có thể làm hỏng (kế hoạch của) Ngài đặng. Bởi vì Ngài Toàn 
Tri, Toàn Lực. 
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Surah 36. Yã-Sĩn Juzu 22 

45.- Và nếu Allah bắt phat loài người vì tội mà họ đã phạm thì Ngài 
sẽ không để trên mặt đất1 một loại sinh vật nào, nhưng Ngài gia hạn 
cho họ sống đến một thời kỳ ấn định. Bởi thế, khi thời hạn của họ đã 
mãn thì chắc chắn Allah sẽ thấy lại tất cả bầy tôi của Ngài. 

1 hy V ’ 
i| -2:C : _ _ 11 

YÃ-SĨN 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1, - Yã-Sĩn 

2, - (TA thề) bởi (Kinh) Qur'ãn cao minh. 

3, - Chắc chắn, Ngươi (Muhammad!) là một Sứ giả (của Allah), 

4, - Đang ở trên con đường ngay chính (Islãm). 

5, - (Qur'ãn này) do Đấng Toàn Năng, Đấng Khoan Dung ban xuống, 

6, - Để Ngươi dùng cảnh cáo một dân tộc1 2 mà tổ tiên đã không được 
báo trước cho nên họ khinh suất. 

7. - Chắc chắn, Lời phán xác nhận đúng đối với đa số bọn họ cho nên 
họ không tin tưởng. 

8. - TA đã thật sự đóng những chiếc gông vào cổ của họ cao đến tận 
cằm cho nên họ ngẩng (cứng) cổ; 

9. - Và TA đã đặt một bức chắn (vô hình) trước mặt và một bức chắn 
sau (lưng) họ, nên họ không nhìn thấy; 

10. - Dẫu Ngươi có cảnh cáo hay không cảnh cáo họ thì điều đó bằng 
thừa đối với họ; (bởi vì) họ nhất định sẽ không tin tưởng. 

11. - Ngươi chỉ có thể cảnh cáo người nào tuân theo Lời Nhắc nhở 
(Qur'ãn) và sỢ Đấng ar-Rahmãn3 Vô hình. Do đó, hãy báo tin mừng 
cho y về sự tha thứ và phần thưởng rộng rãi (nơi Thiên Đàng). 

12. - TA sẽ thực sự làm cho người chết sông lại và ghi chép những 
điều mà họ đã gởi đi trước và những dấu chân (di tích) mà họ đã lưu 
lại. TA cho ghi tất cả mọi điều trong một quyển sổ minh bạch. 

1 ‘Ala zahri-ha có nghĩa là ‘trên lưng của nó’ tức là trên mặt đất 

2 Dân tộc Quraish (Cu-rê-sờ) tại thị trân Makkah. 

3 Ar-Rahmãn là một danh xưng khác của Allah. Gọi Ngài ‘Allah’ hay ar-Rahmãn. 
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Surah 36. Yã-Sĩn Juzu 22 

13. - Ngươi hãy trình bày cho họ một ngụ ngôn: câu chuyện về dân 
cư của một thị trân khi những Sứ giả đến gặp họ; 

14. - Khi TA phái hai Sứ giả đến gặp họ, họ cho hai người nói dối. 
Bởi thế, TA tăng cường thêm vị thứ ba, thì Họ đồng thanh bảo: 
“Chúng tôi thực sự là những Sứ giả được cử đến với quí vị.” 

15. - Họ (dân cư) đáp: “Các ông chỉ là những người phàm giông 
chúng tôi và Đấng ar-Rahmãn đã không ban điều (mặc khải) nào 
xuống cả. Rõ thật, các ông chỉ nói dối.” 

16. - (Các Sứ giả) đáp: “Rabb chúng tôi biết rõ chúng tôi là những Sứ 
giả được cử đến với quí vị, 

17. - Và nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là truyền đạt công khai. 

18. - Họ bảo: "Chúng tôi thây có điềm xui nơi các ông. Nếu các ông 
không chịu ngưng thì chắc chắn chúng tôi sẽ ném đá giết các ông và 
chắc chắn chúng tôi sẽ áp dụng hình phạt đau đớn đối với các ông.” 

19. - (Các Sứ giả) đáp: “Điềm xui của quí vị do nơi quí vị. Sao? (Quí 
vị cho là điều xui ư) khi được nhắc nhở. Không. Quí vị đúng là một 
đám người phạm mọi thứ tội. 

20. - Và có một người đàn ông từ cuối phố chạy đến, bảo: “Này hỡi 
người dân của ta! Hãy tuân theo các vị Sứ giả. 

21. - “Hãy tuân theo những người không đòi quí vị tiền công và là 
những người được hướng dẫn. 

22. - “Và tại sao tôi không thờ phụng Đấng đã sáng tạo ra tôi và là 
Đấng mà quí vị sẽ được đưa trở về gặp lại. 

23. - “Há tôi sẽ phải tôn thờ những thần linh khác thay vì Ngài ư? 
Nếu Đấng ar-Rahmăn muôn hãm hại tôi thì chúng chẳng giúp ích gì 
được cho tôi, và cũng không cứu vớt được tôi; 

24. - “Lúc đó, tôi sẽ lầm lạc rõ ràng. 

25. - “Quả thật, bây giờ tôi tin tưởng nơi Rabb của (tất cả) quí vị. Bởi 
thế, quí vị hãy nghe lời tôi.” 

26. - Có Lời phán bảo: “Nhà ngươi hãy bước vào Thiên đàng.” (Y) 
than: “Thật khổ thay! Phải chi người dân của tôi biết được, 

27. - “Việc Rabb của tôi đã tha thứ và ban vinh dự cho tôi.” 

441 



íC*-Ùi\ "(ý^x^(jA£.ị jJc ịj* UJ * 'X/ “ấ 
'íặSi " ' Hf|>> W;, .-:!;/ 

< > < J iTit^-r \ Jấ> < \ .'2\'t' Ix ỉ'-'"_;/ ỏj.XAi3^kblậ ájo^Il^do1C|Pử'4à*1jj -pl X/' 

I (Ệ) lll 

I ^í^ăáổai^uảoi^i I 

ỆỊ í^2>AiẸáJ^í-líl jíừi)0ó)<5>ísi/j^ỊUẶl íj| 

••] ữ^C^5.13^>*Ị5 l£ỏus^ Ãlixi \(_/íN ^44^ 4^*5 ộ X 

8 & 

«1 £ ^ 
iM' ^ 

m í 

M 0, 

llllli fSpagpỉ^^ 



Sũrah 36. Yã-Sĩn Juzu 23 

28. - Và sau y, TA đã không gởi một đoàn thiên binh nào xuống 
trừng phạt người dân của y và cũng không cần cho xuống như thế; 

29. - Mà chỉ cần một tiếng gầm duy nhất thì chúng sẽ chết im lìm. 

30. - Thật xót xa cho bầy tôi (nhân loại)! Không một Sứ giả nào đã 
được (TA) cử đến với họ mà không bị họ chế giễu. 

31. - Há họ không thấy việc TA đã tiêu diệt bao nhiêu thế hệ trước 
họ hay sao? Các tiền nhân đó sẽ không bao giờ trở lại gặp họ. 

32. - Và thực sự, từng người trong bọn họ sẽ được đưa đến trước mặt 
TA. 

33. - Và có một Dấu hiệu cho họ là mảnh đất khô cằn mà TA làm 
cho sông lại; và từ đó TA làm mọc ra trái hạt mà họ dùng làm thực 
phẩm. 

34. - Và TA đã làm ra nơi đó những ngôi vườn chà-là và vườn nho; 
và đã làm những mạch nước chảy phụt ra trong đó. 

35. - Để cho họ ăn ưái của nó; và bàn tay của họ đã không làm được 
việc đó. Thế họ không tri ân (TA) hay sao? 

36. - Quang vinh thay Ngài! Đấng đã tạo thành từng cặp (âm dương) 
tất cả những vật mà đất đai cho mọc ra và từ chính bản thân của họ 
và từ những vật khác mà họ không biết. 

37. - Và có một Dâu hiệu cho họ là ban đêm; TA rút ban ngày ra 
khỏi ban đêm thì này họ ở trong bóng tối. 

38. - Và mặt trời di chuyển theo quỹ đạo của nó đến một thời hạn ấn 
định. Đó là quyết định sắp xếp của Đấng Toàn Năng, Đấng Toàn 
Tri. 

39. - Và mặt trăng, TA đã qui định cho nó những giai đoạn cho đến 
khi nó trở lại tình trạng cũ giông như 'Urjũn (lưỡi liềm). 

40. - Mặt trời không được phép bắt kịp mặt trăng và ban đêm không 
được phép qua mặt ban ngày; mỗi cái bơi đi theo quỹ đạo (của nó). 
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Surah 36. Yã-SIn Juzu 23 

41. - Và có một Dâu hiệu nữa cho họ là việc TA đã chuyên chở con 
cháu của họ trên một chiếc tàu chất đầy (vào thời đại của Nủh). 

42. - Và TA đã tạo cho họ một chiếc tàu tương tự để chở họ đi. 

43. - Và nếu muôn, TA sẽ nhận họ chết chìm và họ sẽ không kêu la 
cầu cứu với ai được và cũng sẽ không được ai cứu sống. 

44. - Trừ phi được TA khoan dung và cho hưởng lạc trong một thời 
hạn ấn định. 

45. - Và khi có lời bảo họ: “Hãy sỢ điều trước các người (trên trần 
thế) và điều sau các người (ở Đời sau) để may ra các người được 
(Alíah) khoan dung.” 

46. - Và không một Dâu hiệu nào trong số các Dấu hiệu của Rabb 
của họ được trưng bày cho họ mà họ không quay lưng làm ngơ. 

47. - Và khi có lời bảo họ: “Hãy chi dùng của cải mà Allah đã ban 
cấp cho quí vị,” thì những kẻ không đức tin bảo những người có đức 
tin: “Há chúng tôi phải nuôi ăn người (nghèo) mà nếu Allah muốn, 
chính Ngài phải nuôi hay sao? Rõ thật quí ông lầm lạc.” 

48. - Và họ bảo: “Thế chừng nào Lời hứa (về sự Trừng Phạt) sẽ xảy 
ra nếu quí ông (Muslim) nói thật?” 

49. - Họ chỉ đợi một tiếng Gầm duy nhất. Nó sẽ bất ngờ chụp bắt họ 
trong lúc họ đang cãi nhau! 

50. - Lúc đó, họ sẽ không kịp trối trăng và cũng sẽ không kịp trở về 
gặp gia đình của mình đặng. 

51. - Và tiếng Còi (Phục sinh) sẽ được thổi lên thì lúc đó họ (người 
chết) sẽ từ dưới mộ vội vàng chạy đến trình diện Rabb của họ; 

52. - Họ sẽ lên tiếng: “Thật khổ thân chúng tôi! Ai đã đánh thức 
chúng tôi dậy từ những chỗ yên nghỉ của chúng tôi?”; “Đây là điều 
mà Dâng ar-Rahmãn đã hứa và các vị Sứ giả đã xác nhận.” 

53. - Chỉ cần một tiếng gầm duy nhất thì tất cả bọn họ sẽ được đưa 
đến trình diện trước mặt TA. 

54. - Vào Ngày đó, không một người nào sẽ bị xét xử thiệt thòi một 
mảy may; và các người sẽ được trả lại đầy đủ về điều mà các người 
đã làm; 
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Surah 36. Ya-Sin Juzu 23 

55. - Những cư dân của Thiên đàng vào Ngày đó sẽ vui mừng về 
những điều mình đã làm. 

56. - Và cùng với các bà vợ, họ sẽ nằm nghỉ trên những chiếc tràng 
kỷ cao, dưới bóng mát. 

57. - Sẽ hưởng thụ đủ loại hoa quả và sẽ có đủ mọi thứ mà họ đòi. 

58, - Salãm sẽ là lời (chúc mừng) của Rabb Rất mực Khoan dung. 

59, - Hỡi những kẻ tội lỗi Ngày nay, các người hãy dang ra xa. 

60. - Há TA đã không bảo các ngươi, hỡi con cháu của Ẵdamì Chớ 
tôn thờ Shaytãn bởi vì nó là kẻ thù công khai của các ngươi hay sao? 

61. - Và hãy thờ phụng TA. (Bởi vì) đây là chính đạo. 

62. - Và chắc chắn nó (Shaytãn) đã dắt đa số các ngươi đi lạc. Thế 
tại sao các ngươi không chịu hiểu? 

63. - Đây là Hỏa ngục mà các người đã được hứa (trước đây). 

64, - Ngày nay, hãy ôm lấy nó (Lửa) vì tội các người đã không tin. 

65, - Ngày đó, TA sẽ khóa chặt miệng của họ, và bàn tay của họ sẽ 
nói chuyện với TA và chân của họ sẽ làm chứng về những điều mà 
họ đã lam. 

66, - Và nếu muôn, TA sẽ xóa tiêu cặp mắt của họ vì thế họ phân 
đâu chạy đi tìm đường, nhưng làm sao họ có thể nhìn thây? 

67. - Và nếu muốn, TA sẽ biến dạng họ ngay tại chỗ; do đó, họ 
không thể bước tới cũng không thể bước lui. 

68, - Và người nào được TA cho sống thọ, TA sẽ đảo ngược y (yếu 
đuôi) trở lại trong việc tạo hóa. Thế họ không hiểu hay sao? 

69, - Và TA đã không dạy Người (Muhammad) thơ phú; và điều đó 
không thích hợp với Người. Thật ra, nó chỉ là Lời Nhắc nhở và là 
một Qur'ãn minh bạch; 

70, - Mục đích để Người dùng cảnh cáo những ai đang sống và để 
chứng minh Lời (xử phạt) đối với những kẻ không tin đúng sự thật. 
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Surah 36. Ya-STn Juzu 23 

71. - Há họ đã không thấy việc TA đã tạo hóa cho họ, trong số loài 
vật do bàn tay của TA đã làm ra, gia súc mà họ làm chủ hay sao? 

72. - Và TA đã bắt chúng (thú vật) phục tùng họ; bởi thế, một sô" vật 
họ dùng để cưỡi và một sô khác, họ ăn thịt. 

73. - Và nơi chúng có nhiều mối lợi khác cho họ và có chất (sữa tươi) 
để uông. Thế, họ không tri ân (TÃ) hay sao? 

74. - Và họ đã tôn thờ những thần linh khác thay vì Allah với hy 
vọng sẽ được giúp đỡ; 

75. - Nhưng chúng không thể giúp đỡ họ mà chỉ là một lũ sẽ được 
đưa đến đối diện với họ; 

76. - Bởi thế, chớ để cho lời lẽ (chế giễu) của họ làm Ngươi buồn. 
Quả thật, TA biêt rõ điều họ giâu giếm và điều họ tiết lộ. 

11.- Há con người không nhận thấy việc TA đã tạo hóa y từ một giọt 
tinh dịch hay sao? Nhưng này, y lại là một đôi thủ công khai (của 
TA). 

78. - Và y đưa ra một điều so sánh về TA nhưng lại quên bấng việc 
tạo hóa của mình. Y bảo: “Ai có khả năng phục sinh lại được những 
khúc xương đã rã mục?” 

79. - Hãy bảo y: (hỡi Muhammad!) “Đấng đã tạo hóa chúng lúc ban 
đâu sẽ phục sinh chúng lại. Bởi vì, Ngài biết tất cả việc tạo hóa; 

80. - “Đâng đã làm ra lửa cho các người từ một loại cây tươi mà các 
người dùng để nhúm lửa.” 

81. - Há Đấng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất không có khả năng 
tạo hóa được những cái giống như họ hay sao? Vâng, thật vậy, Ngài 
là Đâng Tạo hóa Toàn Tri 

82. - Chỉ thị của Ngài khi Ngài muôn tạo một vật gì, chỉ gồm có Lời 
(phán) với nó: “Hãy Thành!” Thì nó sẽ thành. 

83. - Do đó, quang vinh thay Ngài! Đấng mà quyền thống trị vạn vật 
năm trong Tay Ngài và các người sẽ được đưa về gặp Ngài trở lại. 

AS-SÃFFÃT 
(Các VỊ Đứng sắp Hàng) 
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Surah 37. As-Saffãt Juzu 23 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - (Thề) bởi những vị (Thiên thần) đứng sắp hàng chỉnh tề. 

2. - Những vị kéo đưa (mây) đi (một cách khéo léo). 

3. - Những vị tuyên đọc Lời Nhắc nhở (Qur'ãn). 

4. - Thật sự Thượng Đế của các ngươi là Một (Duy nhất). 

5. - Rabb của các tầng trời và trái đất và của vạn vật giữa trời đất và 
là Rabb của những điểm của mặt trời mọc (ở phương Đông). 

6. - Quả thật! TA đã trang hoàng tầng trời thấp với các vì sao; 

7. - Và canh giữ nó xa khỏi từng tên Shaytãn phản nghịch; 

8. - Chúng không nghe trộm được hội nghị trên cao và bị đánh đuổi từ khắp nơi. 

9. - Chúng bị tống đi xa. Và chúng sẽ vĩnh viễn bị trừng phạt. 

10. - Ngoại trừ tên nào lén giật (tin tức) và bị đánh bằng một lửa ngọn đỏ. 

11. - Hãy hỏi họ phải chăng họ khó tạo hay là ai khác mà TA đã tạo 
(khó hơn)? Quả thật, TA đã tạo họ từ một loại đất sét nhão, dính. 

12. - Không, Ngươi ngạc nhiên về việc họ chế giễu. 

13. - Và khi được nhắc nhở, họ không lưu tâm; 

14. - Và khi thây một Dâu hiệu họ mang nó ra bỡn cợt; 

15. - Và bảo: “(Qur'ãn) này chỉ là trò ảo thuật hiển hiện! 

16. - “Khi chúng tôi chết và thành đất bụi và xương khô, chúng tôi sẽ 
được phục sinh trở lại hay sao? 

17. - “Kể cả tổ tiên xa xưa của chúng tôi nữa ư?” 

18. - Hãy bảo họ: “Vâng, đúng thế. Và các ngươi sẽ bị hạ nhục.” 

19. - Do đó, chỉ cần một tiếng gầm duy nhất thì lúc đó họ sẽ thấy, 

20. - Và sẽ than: “Thật khổ thân chúng tôi! Đây là Ngày Xét xử!” 

21. - “Đây là Ngày phân loại mà các người đã từng cho là giả tạo.” 

22. - (Có lệnh phán); “Hãy tập trung những ai làm điều sai quấy và 
bạn đông hành của chúng và những vật mà chúng đã tôn thờ, 

23. - “Không phải Allah, rồi đưa chúng đến con đường dẫn vào Hỏa ngục; 

24. - “Nhưng hãy bắt chúng dừng lại! Bởi vì chúng phải bị tra hỏi. 
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Surah 37. As-Sãffat Juzu 23 

25. - “Các ngươi có chuyện gì? Tại sao các ngươi không giúp đỡ lẫn nhau? 

26. - Không, Ngày đó chúng sẽ tự nạp mình (chịu phạt). 

27. - Chúng sẽ quay lại hỏi nhau. 

28. - Chúng bảo: “Rõ các anh là những người đã đến gặp chúng tôi bên phải.” 

29. - “Không, các anh mới là những người không tin tưởng. 

30. - “Chúng tôi đâu có quyền bắt các anh nghe theo. Không, các 
anh mới là đám người bất tuân. 

31. - “Bởi thế, Lời (phán) của Rabb của chúng tôi xác nhận đúng đối 
với chúng tôi. Chúng tôi buộc phải nếm (hình phạt thôi). 

32. - “Do đó, chúng tôi đã dắt các anh đi lạc; và chúng tôi cũng lầm lạc.” 

33. - Bởi thế, vào Ngày đó chúng sẽ cùng nhau san sẻ hình phạt. 

34. - Quả thật, TA sẽ xử lý những kẻ tội lỗi đúng như thế. 

35. - Quả thật chúng là những kẻ, khi được nhắc: ‘Không có Thượng 
Đê nào khác duy chỉ Allah (là Thượng Đế)’, đã tỏ ra ngạo mạn; 

36. - Và chúng bảo: “Sao! chúng tôi phải bỏ các thần linh của chúng 
tôi chỉ vì một tên thi sĩ mất trí (Muhammad) hay sao?” 

37. - Không! Người mang Chân Lý đến để xác nhận lại các Sứ giả. 

38. - Rõ thật, các ngươi sẽ phải nếm hình phạt đau đớn;- 

39. - Và sẽ bị trừng phạt chỉ bởi những điều mà các ngươi đã làm;- 

40. - Ngoại trừ các bầy tôi chân thành (trong sạch) của Allah. 

41. - Họ là những người sẽ hưởng bổng lộc được biết rõ: 

42. - Trái cây (hoa quả); và họ sẽ được vinh dự, 

43. - Trong những Ngôi vườn hạnh phúc (của Thiên Đàng), 

44. - (Nằm nghỉ) đối diện trên những chiếc tràng kỷ cao, 

45. - Một cốc (rượu) trong sẽ được chuyển vòng đi cho từng người; 

46. - Trong vắt, ngọt lịm, làm cho người uống thích thú, 

47. - Không làm cho họ nhức đầu, đau bụng... và choáng váng. 

48. - Bên cạnh họ sẽ là những trinh nữ với mắt to xinh đẹp, e-lệ nhìn; 

49. - (Mắt xinh) như những quả trứng non được giữ kỹ. 

50. - Rồi họ quay sang hỏi nhau; 

51. - Một người của họ lên tiếng bảo: “Tôi có một người bạn thân. 
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Surah 37. As-Sãffat Juzu 23 

52. - “Anh ta thường bảo: 'Phải chăng anh là một người có đức tin; 

53. - “Phải chăng sau khi chết và thành cát bụi và xương khô, chúng 
ta sẽ được (dựng sống lại) để chịu xét xử?” 

54. - (Một người của họ) bảo: “Há các anh thử nhìn xuống?” 

55. - Anh ta nhìn xuống và thấy mình đang ở trong Lửa (Hỏa Ngục). 

56. - Anh ta bảo: “Thề bởi Allah! Chút xíu nữa là anh đã hại tôi! 

57. - “Nếu không do Ân huệ của Rabb của tôi thì chắc chắn tôi đã là 
một trong những người bị đưa đến (Hỏa ngục)! 

58. - “Phải chăng chúng ta sẽ không chết nữa? 

59. - “Ngoại trừ cái chết đầu tiên của chúng ta và chúng ta sẽ không 
bị trừng phạt?” 

60. - Chắc chắn, đó là một sự thành tựu lớn lao! 

61. - Vì hình ảnh này, những người làm việc hãy cố gắng làm (tốt). 

62. - Phải chăng điều (thành tựu) đó tốt hay cây Zaqqũm tốt hơn? 

63. - Quả thật, TA làm ra nó để trừng phạt những tên làm điều sai quấy. 

64. - Đó là một loại cây mọc từ dưới đáy của Hỏa ngục, 

65. - Chồi non của nó giống như đầu của bọn Shaytãn. 

66. - Thật sự, chúng sẽ ăn nhét nó vào đầy bụng. 

67. - Và sẽ được cho uống một lọai nước sôi 'hamĩrrí lên trên. 

68. - Rồi chúng sẽ được đưa vào Hỏa ngục trở lại. 

69. - Quả thật, chúng thây cha mẹ của chúng lầm lạc; 

70. - Nhưng chúng lại ùn ùn chạy theo bước chân của họ! 

71. - Và chắc chắn, đa sô" các người xưa trước chúng cũng đã lầm lạc;- 

72. - Và chắc chắn, TA đã cử những người báo trước đến với họ;- 

73. - Bởi thế, hãy nhìn xem kết cuộc của những kẻ đã được cảnh cáo 
(nhưng làm ngơ) đã xảy ra như thế nào. 

74. - Ngoại trừ các bầy tôi chân thành (trong sạch) của Allah. 

75. - Chắc chắn (khi xưa) Nũh đã cầu nguyện TA. Bởi thế, TA là 
Đâng Ưu việt đáp lại lời cầu xin (của Người). 

76. - Và TA đã giải cứu Người và gia đình của Người thoát khỏi đại-họa. 
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Surah 37. As-Sãffat Juzu 23 

77. - Và TA đã làm cho dòng dõi của Người sông sót. 

78. - Và TA đã để lại cho Người nơi hậu thế (lời chúc phúc): 

79. - Salam (Sự Bằng an) cho Nũh trong thế gian 

80. - Quả thật, TA đã trọng thưởng những người làm tốt như thế. 

81. - Bởi vì rõ thật, Người là một người bề tôi có đức tin của TA. 

82. - Rồi, TA nhận chết chìm các tên (tội lỗi) khác. 

83. - Và Ibrãhĩm đã thực sự nhập phái (tôn giáo) của Người (Nũh). 

84. - Khi Người đến với Rabb của Người với một tấm lòng trong sạch. 

85. - Khi Người thưa với phụ thân và người dân: “Quí vị tôn thờ gì vậy? 

86. - “Phải chăng là một điều giả tạo việc quí vị muôn (tôn thờ) các 
thần linh khác thay vì Állah? 

87. - “Thế quí vị nghĩ sao về Đấng Rabb của vũ trụ và muôn loài?” 

88. - Rồi Người (Ibrãhĩm) liếc nhìn các vì sao (trên trời), 

89. - Rồi bảo: “Người tôi muốn bệnh 

90. - Bởi thế, họ (người dân) ra đi, bỏ Người ở lại. 

91. - Rồi Người lén đi gặp các tượng thần của họ. Người hỏi chúng 
“Các ông không ăn (các món cúng trước mặt) hay sao? 

92. - “Các ông có chuyện gì vậy? Sao các ông không chịu nói?” 

93. - Rồi Người nhảy xổ đến đưa tay phải ra đập bể chúng. 

94. - Sau đó, họ (người dân) vội vã chạy đến gặp Người. 

95. - Người bảo họ: “Quí ông tôn thờ những bức tượng do quí ông tạc ư? 

96. - “Trong lúc Allah tạo ra quí ông và những vật mà quí ông làm.” 

97. - Họ bảo : “Hãy xây một tòa nhà cho nó rồi bắt nó thầy vào lửa cháy!” 

98. - Họ đã bày mưu hãm hại Người, nhưng TA đã hạ nhục họ. 

99. - Và Người bảo: “Ta sẽ đi gặp Rabb của ta. Ngài sẽ hướng dẫn ta.” 

100. - “Lạy Rabb của bề tôi! XÚI Ngài ban cho bề tôi một đứa (con) đức hạnh.” 

101. - Bởi thế, TA ban cho Người tin mừhg về một đứa con trai chịu đựng. 

102. - Đến khi trẻ đến tuổi biết chạy cùng với Người, Người bảo đứa 
con: “Này con yêu dấu! Cha thấy trong mộng việc cha sẽ tế con. Thê 
con nghĩ sao? (Ismấĩl) đáp: “Thưa cha! Cha cứ làm theo lệnh truyền. 
Cha sẽ thấy, nếu Allah muốn, con sẽ là một đứa con kiên nhẫn.” 
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Surah 37. As-Sãffat Juzu 23 

103. - Thế nên, khi hai cha con cùng nạp mình thần phục (Allah), 
Người (cha) bắt đứa con quì gục đầu xuống đất, (để tế), 

104. - Thì TA gọi Người, (phán bảo): “Này hỡi Ibrãhĩm! 

105. - “Nhà ngươi đã hoàn tất điều (thấy) trong mộng.” Quả thật! TA 
ân thưởng những người làm tốt như thế. 

106. - Quả thật, đây là một sự thử thách cóng khai cho Người. 

107. - Và TA đã chuộc mạng đứa trẻ (Ismấĩl) băng một con vật tế lớn. 

108. - Và TA đã để lại cho Người nơi hậu thế (Lời chúc phúc): 

109. - “Salãm (Sự Bằng an) cho Ibrãhĩm.” 

110. - TA ân thưởng những người làm tốt như thế. 

111- Quả thật, Người là một người bề tôi có đức tin của TA. 

112- Và TA ban cho Người tin mừng về Ishãq (sau này trở thành) 
một Nabi trong số những người đức hạnh. 

113- Và TA đã ban phúc cho Người và Ishãq nhưng trong con cháu 
của hai người (Ibrãhĩm và Ishãq) có một số làm tốt và có một số đã 
công khai tự hại bản thân mình. 

114- Và chắc chắn TA đã ban ân cho Mũsa và Hãrủn. 

115- Và đã giải cứu hai người và người dân của hai người thoát 
khỏi đại họa; 

116- Và đã trỢ giúp hai người chiến thắng; 

117- Và đã ban cho hai người một Kinh sách sáng tỏ; 

118- Và đã hướng dẫn hai người theo Chính đạo; 

119- Và TA đã để lại cho hai người nơi hậu thế (Lời chúc phúc): 

120- 'Salãm (Bằng an) cho Mũsa và Hãrũn!” 

121- Quả thật, TA ân thưởng những người làm tốt như thế. 

122- Quả thật, hai người là bề tôi có đức tin của TA. 

123- Và quả thật, Ilyãs (Elias) là một trong các Sứ giả (của Allah). 

124- Khi Người bảo người dân của Người: “Các người không sỢ Allah ư? 

125- “Phải chăng các người cầu nguyện Baĩ và bỏ rơi Đấng Tạo 
Hóa Ưu việt, 

126- “Allah, Rabb của các người và của tổ tiên xa xưa của các người ư?” 
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Surah 37. As-Saffat Juzu 23 

127. - Nhưng họ phủ nhận Người. Bởi thế, họ sẽ bị dẫn đến (Lửa), 

128. - Ngoại trừ bầy tôi trong sạch của Allah. 

129. - Và TA đã để lại cho Người nơi hậu thế (Lời chúc phúc): 

130. - 'Salãm (Sự Bằng an) cho Ilyãs (Elias)!” 

131. - Quả thật, TA ân thưởng những người làm tốt như thế. 

132. - Quả thật, Người là một người bề tôi có đức tin của TA. 

133. - Và quả thật, Lũt (Lốt) là một trong các Sứ giả (của Allah). 

134. - Khi TA giải cứu Người và gia đình của Người, tất cả, 

135. - Ngoại trừ một bà lão (vợ của Lũt) trong số người ở lại đằng sau. 

136. - Rồi TA đã tiêu diệt sô" người còn lại. 

137. - Và quả thật, các ngươi đi ngang qua (chỗ của) họ vào buổi sáng; 

138. - Và ban đêm. Thế các người không hiểu hay sao? 

139. - Và quả thật, Yũnus là một trong các Sứ giả (của Allah). 

140. - Khi Người bỏ chạy đến một chiếc tàu chở đầy người. 

141. - Người chịu rút thăm và Người thua cuộc. 

142. - Do đó, một con cá lớn nuốt Người vào bụng bởi vì Người đã 
phạm một điều đáng trách. 

143. - Nếu không là người (biết ăn năn sám hối và) tán dương Allah, 

144. - Thì Người đã phải ở trong bụng cá cho đến Ngày Phục sinh. 

145. - Nhưng TA đã quẳng Người lên một bờ biển trông trải trong lúc 
Người đang bệnh; 

146. - Và TA đã khiến cho cây bầu mọc phủ mình Người; 

147. - Và TA cử Người cho một trăm ngàn người dân hoặc nhiều hơn. 

148. - Do đó, họ có đức tin. Và TA đã cho họ hưởng lạc một thời gian. 

149. - Hãy hỏi họ (những người Quraish thờ đa thần): “Phải chăng 
con gái thuộc về Rabb cua Ngươi, còn con trai là của họ?” 

150. - “Hoặc phải chăng họ đã chứng kiến việc TA đã tạo hóa các 
Thiên thần thanh nữ giới? 

151. - Ô này! Rõ thật, họ đã nói dối khi họ nói: 

152. - “Allah đã sanh con.” Và quả thật, họ là những kẻ nói dối. 

153. - Ngài (Allah) thích con gái hơn con trai lí? 
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Surah 37. As-Saffãt Juzu 23 

154. - Các người có chuyện gì vậy? Các người xử trí ra sao? 

155. - Thế các người không nhớ hay sao? 

156. - Hoặc phải chăng các người có đủ thẩm quyền rõ ràng. 

157. - Thế, hãy mang kinh sách của các người đến nếu các người nói thật! 

158. - Và họ bịa đặt môi quan hệ thân thuộc giữa Ngài và loài Jinn 
trong lúc loài Jinn biết việc chúng sẽ phải trình diện (Allah). 

159. - Quang vinh và trong sạch thay Allah về những điều họ đã qui cho Ngài! 

160. - Ngoại trừ các bầy tôi trong sạch của Allah. 

161. - Và các người và những kẻ (thần linh) mà các người tôn thờ. 

162. - Các ngươi không thể quyến dụ được ai (có đức tin) chống lại Ngài, 

163. - Ngoại trừ ai muôn đi vào Lửa cháy (của Hỏa ngục). 

164. - Không ai trong chúng tôi lại không có một vị trí ấn định; 

165. - Quả thật, chúng tôi đứng thành hàng. 

166. - Và quả thật, chúng tôi tán dương Ngài. 

167. - Và họ (những người Ả-rập ngoại đạo) thường nói: 

168. - “Giá có được một Lời Nhắc nhở từ tổ tiên của chúng tôi, 

169. - “Thì chắc chắn chúng tôi đã trở thành các bầy tôi chân thành của Allah.” 

170. - (Nay đã có Qur'ãn), nhưng họ phủ nhận nó; rồi họ sẽ sớm biết! 

171. - Và Lời phán của TA đã được phán cho các bầy tôi của TA, các Sứ giả, 

172. - Rằng chắc chắn họ sẽ được trợ giúp, 

173. - Bằng đoàn thiên binh (Thiên thần) của TA\ và sẽ chiến thắng. 

174. - Bởi thế, hãy tạm lánh xa một thời gian, 

175. - Và xem họ (xử sự ra sao) và họ sẽ sớm thấy (kết quả)! 

176. - Thế, phải chăng họ giục việc trừng phạt của TA chóng đến? 

177. - Nhưng jkhi nó (hình phạt) đáp xuống sân nhà của họ, thì buổi 
sáng sẽ là điều thê thảm cho những người đã được báo trước. 

178. - Bởi thế, hãy lánh xa họ một thời gian ngắn, 

179. - Và xem họ (xử sự ra sao); rồi họ sẽ sớm thây (kết quả)! 

180. - Quang vinh thay Rabb của Ngươi, Rabb của Danh dự và 
Quyên lực! Ngài vô tội về những điều mà họ đã qui cho Ngài. 

181. - Và Salãm (Sự Bằng an) cho các vị Sứ giả! 

182. - Và mọi Lời ca tụng đều dâng lên Allah, Rabb của vũ trụ và muôn loài. 
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Surah 38. Sad Juzu 23 

SÃD 

Nhân danh Allah, Đãng Rât mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1, - s.ãd. Thề bởi (Kinh) Qur'ãn đầy Lời Nhắc-nhở; 

2, - Không, những kẻ không tin lúc nào cũng tỏ vẻ cường bạo và chống đối; 

3, - Có bao nhiêu thế hệ trước họ đã bị TA tiêu diệt? Nhưng cuối 
cùng họ khóc lóc van xin (khoan hồng) khi đã hết thời hạn cứu chữa. 

4- Và họ ngạc nhiên về việc một Người báo trước (Muhammad) 
xuât thân từ họ đến cảnh cáo họ. Những người không có niềm tin 
bảo: “Đây là một tên phù thủy, một tên noi dối.” 

5. - Phải chăng Y (Muhammad) nhập (tất cả) các thần linh lại thành 
một Thượng Đế? Đây thật là một đieu hết sức quái dị! 

6, - Những kẻ cầm đầu trong bọn họ đi rong: “Các anh tiếp tục nhẫn nại, 
bám chăc vào các thần linh của các anh, bởi vì đây là một kế hoạch. 

7- “Chúng ta chưa hề nghe đến điều này nơi tín ngưỡng sau cùng 
(của tổ tiên chúng ta). Thật ra, đây chỉ là một điều bịa đặt! 

8 - “Trong chúng ta há Lời nhắc nhở (Qur'ãn) chỉ được ban xuống 
riêng cho Y thôi hay sao?” Không, họ nghi ngờ về Lời nhắc-nhở 
(Qur'ãn) của TA. Không, họ chưa nếm mùi trừng phạt của TA! 

9- Hoặc phải chăng họ giữ kho tàng Hồng ân của Rabb của Ngươi 
(Muhammad!), Đấng Toan Năng, Đang Ban bố? 

10,- Hoặc phải chăng quyền thống trị các tầng trời và trái đất và vạn 
vật giữa ười đất là của họ? Nếu thế, hãy để cho họ đi lên đó! 

11- Họ là một đội quân sẽ bị đánh bại trong liên quân. 

12- Trước họ (đã có nhiều kẻ) phủ nhận (các Sứ giả của Allah) như 
đám dân của Nũh, 'Ad và Fir'aun, chủ nhân của các cột-trụ. 

13- Và (đám dân của) Ihamũd, và người dân của Lũt và dân cư của 
khu rừng Aykah,-, họ là thành phần của liên quân (người ngoại đạo). 

14,- Tất cả đều phủ nhận các Sứ giả, cho nên sự trừng phạt của TA ắt xảy ra. 

15- Và những người này chỉ còn chờ một tiếng gầm duy nhất. Khi 
đó, chắc chắn sẽ không còn sự triễn hạn nữa. 

16,- Và họ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài nhanh chóng cho chúng 
tôi thấy phần số của chúng tôi trước khi xảy ra Ngày Thanh toán.” 
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Surah 38. Sad Juzu 23 

17. - Ngươi hãy rán chịu đựng về những điều họ nói và hãy nhớ đến 
người bề tôi Dăwũd của TA, một con người cang cường. Quả thật, Y 
hằng quay về (sám hối với Allah). 

18. - Chính TA đã chế ngự núi non, (phán bảo) hãy cùng với Y tán 
dương TA đêm và ngày. 

19. - Va chim chóc tụ tập thành đàn; tất cả cùng hợp đoàn với Y 
quay về (tán dương Allah). 

20. - Và TA đã củng cố quyền bính của Y và ban cho Y trí sáng suốt 
trong việc phán xét và ăn nói quả quyết. 

21. - Ngươi (Muhammad) có biết câu chuyện về hai người kiện nhau 
đã trèo tường đột nhập vào phòng tu (của Dãvvũd) hay chưa? 

22. - Khi họ vào gặp Dãwũd, Người đâm hoảng sợ. Họ thưa: “Xin 
ngài chớ sợ! Chúng tôi là hai người kiện nhau, người này muôn chèn 
ép người kia; do đó, xin ngài phân xử giữa chúng tôi bằng sự thật và 
chớ bất công và hướng dẫn chúng tôi đến con đường êm xuôi. 

23. - “Thực sự, đây là người anh em của tôi (trong đạo). Anh ấy có 
chín mươi chín con cừu cái, và tôi chỉ có một con cừu cái duy nhất. 
Thế mà anh ấy còn bảo tôi 'hãy giao nó cho ta.' Và anh ấy đã tranh 
luận thắng tôi.” 

24. - (Dãwũd) vội bảo (chưa kịp hỏi đôi phương): “Chắc chắn, y đã 
bức hiếp ngươi bằng cách đòi nhập con cừu của ngươi vào bầy cừu 
của y. Quả thật (trong việc hùn hạp làm ăn), nhiều người 'hợp tác' 
hay bức hiếp lẫn nhau ngoại trừ những ai có đức tin và làm điều 
thiện; nhưưg ít có người như thế.” Và Dãwũd sực thấy có lẽ TA đã 
thử thách Y, cho nên Y đã cầu xin Rabb của Y tha thứ và sụp xuống 
cúi mình và quay về (sám hối với Allah). 

25. - Do đó, TA đã tha thứ cho Y về điều đó; và quả thật, nơi TA Y 
có được một chỗ gần gũi và một nơi trở về tốt đẹp. 

26. - Này hỡi Dãwũd! TA đã chỉ định Ngươi làm một Đại diện trên 
trái đất. Bởi thế, hãy xét xử nhân loại theo sự thật (và công bắng) và 
chớ làm theo ý muốn (của Ngươi), bởi vì nó sẽ đưa Ngươi lạc khỏi 
con đường của Allah. Quả thạt, những ai lạc khỏi đạo của AÍlah thì 
sẽ bị trừng phạt khủng khiếp về tội đã quên bẩng Ngày Thanh toán. 

454 



'iỉỊâtgụ 

;> Ị';%v 

'ỹm 
» 

|||| 

« 

°\}ịj\p& ĩýịVỷíỷ ặ^Ệkjị^j^j^síỳx3j^ 

é^ảÌỊ^ê 

© ựãVí 

âf © o^vỏ-iổ ù^ậí 4^- 

lfẬlủ \i2S JjóJj ộ 44^)5 <44*4 V 

ọ4j4J^o^ 

(Ệ) Ò\3^\ 

ố^^ọ^e^ẫỵ^^^iá^cá 

\À1& (Ệ)ùl^i^9)J \ à>Jjềỳ^ ò^^3^ơĩỷj &S 

J^*zĩ&te*A ù&t <ẫụj®\3^ 

-J&zJÀ\ 4r^ ìấ& 4oỹ) ^ Jụp^5 (y ọt&á 

Ạoul^ULír-ll';.^^ . McMa \<^ »-ỉ 
w Qír^ -L)ụ (3^*^ ’•<iẰ>^yỉ \j^L3' © ọ1ACJ ọvy3~Ị 

§§ 

•gg> 
ÍM-. 

4‘- 

ti 

& 
I.5T 

jJH 
if 

;■ 
M 
'MI 

viM 
« 

íỊp 

Hí 

í 00 



Surah 38. Sad Juzu 23 

27. - Và TA đã không tạo ra trời và đất và muôn loài giữa ười đất vô mục 
đích. Đâỵ chỉ là lối suy nghĩ của những ai không có niềm tin ấy thôi. Và 
khôn kho cho những ai không có đức tin không ttánh khỏi Lửa. 

28. - Há TA sẽ đối xử với những ai có đức tin và làm điều thiện 
giống như (đối) với những kẻ thối nát trên ttái đất hay sao? Hoặc TA 
sẽ đối xử với người sợ Allah như đôi với kẻ bất lương hay sao? 

29. - Đây là một Kinh sách (Qur'ãn) đầy phúc đức mà TA đã ban 
xuống cho Ngươi để giúp họ nghiền ngẫm về những Câu của Nó và 
để cho những người thông hiểu ghi nhớ. 

30. - Và TA đã ban cho Dãwũd (đứa con trai) Sulaymãn, một người 
bê tôi ưu hạng (của TA) bởi vì Y hằng quay về (sám hối với TA). 

31. - Vào một buổi xê chiều, có một sô ngựa tốt, vó câu lẹ làng được 
mang đến trình Y (Sulaymãn). 

32. - Y bảo: “Ta đã thật sự yêu thích món vật tốt hơn việc tưởng nhớ 
Rabb của Ta” cho đên lúc (mặt trời) khuất bóng sau màn đêm. 

33. - (Và bảo): “Hãy dắt chúng (ngựa) trở lại cho ta.” Và Y lấy tay 
sờ (vuốt) chân và co của chúng. 

34. - Và TA đã thử thách Sulaymãn. TA đã đặt lên ngai vàng của Y 
một con quỷ.( Vì thế Y đã mất ngôi trong một thời gian). Rồi, Y 
quay về sam hối (với TA và được phục ngôi trở lại). 

35. - (Sulaymãn) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài tha thứ cho bề 
tôi và ban cho bê tôi một quyền bính (triều đại) mà Ngài sẽ không ban 
cho một ai khác sau bề tôi bối vì Ngài là Đấng Hằng Ban bô?’ 

36. - Và TA đã chế ngự gió cho Y, và bắt nó bay lướt nhẹ đến nơi 
nào tùy theo lệnh của Y. 

37. - Và bắt Shaytãn phục tùng Y, tất cả (gồm) thợ xây nhà và thợ lặn. 

38. - Còn những tên khác thì bị trói xích lại với nhau. 

39. - (Allah phán cho Sulaymãn): “Đây là quà tặng của TA ban cho 
Ngươi. Do đó, sử dụng (tặng) hay giữ lại khống cần phải tính sổ.” 

40. - Và thực sự, Y có nơi TA một chỗ gần gũi và một nơi ưở về tốt đẹp. 

41. - Và hãy nhớ đến người bề tôi Ayyủb của TA khi Y khóc than cầu 
cưu VỚI Rabb của Y, thưa: “Quả thật, Shaytãn đã chạm phải (thân 
mình của) bê tôi làm cho bề tôi khổ tâm và đau đớn (thể xác).” 

42. - (Allah phán): “Hãy dùng chân của ngươi dậm lên mặt đất. Nơi 
đây, sẽ có nước mát (chảy ra) cho ngươi tam rửa’ và giải khát.” 

455 



— -i -- > 

ị 

II 
1 

(- ấ 

sslaB 
^pf 

II II \T|Pặ\ 

‘§l 

V1, ! 

HHỊ 
15:1j 

6^íị\Jígi\i%\ 

WSẩỊỂB 
——————ĩtí Ow 

^ẩỊ si 5 (J)Si, i5££^j 11*4^Sị&^í 
4j tỉ£^ẲO^jộj 5Ệj 

(Ệ) ộ5j\ jXj\xjÙ \ 

csa-, 
IIHi 
5Ệlf 
;M 

' í?'j. 
1®, 
Im ! 
JpÌH 

111 
1111 
/OT 
II 
s~l§\! 

11 
lii 
KẵỊÌ 

11 

cjjyệs> 

\XẤ oi(§) ọSnAi J^ị 

*x_u& (Ệ) ^^^24^sslI4i ộl3\^ịỳ 

y ỗ ®tyế ùvĩỉsrt.}k^%í& 

ộ j0íjẲiỗ^ă^5cc^^jị 
5Ệ) .Jố í j 15aL^ \ị>'1 Is 0 5>i\ XÁ\j3 ^ A3 3ọ y 15 

(fi 
:&> 

Ị fỹ 
m 

ẸJ 
-Sặl 
13 

l'ỹ. 
M [gi 
fe 

y§& 
Ị?feốỌr 

3 

ề 
Ềằ SểỉL L^ăavặ) 

iịkỆ' 
m 

' 5 

m 'ềỳ?K 

13g 
IÍIS Ns2$ [■#Ệ5 



Surah 38. Sad Juzu 23 

43. - Và TA đã trả gia đình lại cho Y và ban cùng V ìi họ hồng ân 
tương tự từ TA và là một sự Nhắc nhở cho những người thông hiểu. 

44. - “Và hãy nắm trong tay một chùm cỏ, mà Ngươi dù Ìg để đánh và 
chớ bỏ lời thê.” Quả thật, TA đã thấy Y hằng chịu đựng, kiên nhẫn. Y 
thật là một người đầy tớ ưu hạng bởi vì Y hằng quay về sám hối). 

45. - Và hãy nhớ đến những người bề tôi ỉbrãhĩm, và Ishãq và Ya'qũb 
của TA. Họ là những người cang cường và nhìn thâu sự việc. 

46. - Quả thật, TA đã chọn họ đặc biệt tưởng nhớ Ngôi nhà. 

47. -Và quả thật, đối với TA chắc chắn họ là thành phần ưu tú được 
tuyển chộn! 

48. - Và hãy nhớ đến Ismã’ĩỉ và al-Yasa'a (Elisha) và Zul-kifl. Và tất 
cả đều là thành phần ưu tú. 

49. - (Qur'ãn) này là Lời Nhắc nhở. Và quả thật những người ngay 
chính sợ Allah sẽ có một nơi trở về tốt đẹp: 

50. - Những Ngôi vườn vĩnh cửu (của Thiên đàng) với những cánh 
cửa luôn luôn được mở rộng cho họ. 

51. - Trong đó, họ sẽ tưa mình nằm nghỉ thoải mái; và sẽ gọi tùy 
thích đủ loại trái cây để dùng và nước giải khát để uống; 

52. - Bên cạnh họ là những trinh nữ bằng lứa tuổi thẹn thùa nhìn. 

53. - Đây là những món mà các người đã được hứa vào Ngày Thanh toán. 

54. - Đây là bổng lộc không hề dứt cạn của TA. 

55. - Đây (là phần của người sợ Allah). Còn đối với những kẻ thái 
quá thì sẽ có một nơi trở về rất xấu xa: 

56. - Hỏa ngục, nơi mà chúng sẽ bị đốt (nướng); một nơi nghỉ rất xâu. 

57. - Đây (lạ phần của kẻ thái quá). Bởi thế, hãy để cho chúng nếm 
nó: một lọai nước cực sôi và mọt loại chất mủ hoi tanh. 

58. - Và các hình phạt tương xứng khác. 

59. - Đây là một đoàn người cắm đầu chạy chung với các người, không 
được ai nghinh đón cả! Chắc chắn, chúng sẽ bị nướng trong Lửa. 

60. - (Đám thuộc hạ) sẽ nói (với các lãnh tụ của chúng); “Không, Quí 
ngài (cũng thế!) Không ai chào đón quí ngài cả. Chính quí ngài đã 
mang điêu này đến cho chúng tôi. Bởi thế, đây là chỗ ngụ xấu xa. 

61. - Và chúng thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Kẻ nào làm cho chúng tôi 
mang tội này thì xin phạt y gấp đôi trong Lửa (của Hỏa ngục).” 
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Surah 38. Sãd Juzu 23 

62. - Và chúng sẽ bảo: “Chuyện gì xảy đến cho chúng tôi? Tại sao chúng 
tôi không thây những người mà chúng tôi đã hệt vào đám nguừi xấu? 

63. - “Phải chăng chúng tôi đã chế giễu họ hay chúng tôi bị quáng 
mắt không nhìn thấy họ?” 

64. - Đấy là sự Thật về việc tranh cãi của các cư dân nơi Hỏa ngục. 

65. - Hãy bảo (họ): “Ta chỉ là một người báo-trước. Không có Thượng 
Đế nào cả duy chỉ có Allah, Đấng Duy Nhất, Đấng Tối Thượng. 

66. - “Rabb của các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất, 
Đâng Toàn Năng, Đấng Hằng Tha thứ” 

67. - Hãy bảo họ: “Nó (Qur'ãn) là một nguồn tin lớn. 

68. - “Mà các người thường lánh xa. 

69. - ‘Ta không biết gì về các lãnh tụ ưên cao khi họ tranh luận với nhau. 

70. - ‘Ta chỉ được mặc khải cho biết ta là một người báo-trước công khai” 

71. - (Hãy nhớ lại ) khi xưa Rabb của Ngươi (Muhammad) đã phán 
bảo các Thiên thần: “TA sắp tạo một con người phàm bằng đất sét; 

72. - “Bởi thế, khi TA uốn nắn Y (Ãdam) thành hình thể và hà vào Y 
Rũh (linh hồn) do TA (làm), các ngươi hãy sụp xuống phủ phục Y.” 

73. - Do đó, tất cả Thiên thần đồng quì lạy; 

74. - Ngoại trừ Iblĩs (Shaytãn). Nó tự cao và là một tên phản nghịch. 

75. - Allah phán: “Này hỡi ỉblĩsĩ Điều gì cản nhà ngươi quì lạy một 
nhân vật mà TA đã tạo từ hai Bàn Tay của TA? Phải chăng nhà 
ngươi ngạo mạn hay trịch thượng?” 

76. - (Iblĩs) thưa: “Bề tôi tốt hơn y (Ãdam) bởi vì Ngài tạo bề tôi 
bằng lửa và y bằng đất sét.” 

77. - (Allah) phán: “Vậy thì nhà ngươi hãy bước ra khỏi đó (Vườn 
trời). Nhà ngươi đáng bị tống cổ ra ngoài. 

78. - “Nhà ngươi sẽ bị TA nguyền rủa cho đến Ngày Phán xử cuối cùng.” 

79. - (Iblĩs) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin gia hạn cho bề tôi đến 
Ngày mà (người chết) sẽ được phục sinh ưở lại.” 

80. - (Allah) phán: “Thế thì nhà ngươi là một kẻ được gia hạn - 

81. - “Cho đến Ngày của thời kỳ đã được ấn định.” 

82. - (Iblĩs) thưa: “Do Quyền Năng của Ngài, bề tôi sẽ hướng dẫn tất 
cả bọn chúng lầm lạc,- 

83. - “Ngoại trừ những bề tôi chân thành của Ngài trong chúng.” 
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Sũrah 39. Az-Zumar Juzu 23 

84, - (Allah) phán: “Đích thực, và TA luôn luôn nói sự Thật, 

85, - “Rằng chắc chắn TA sẽ giam nhà ngươi và kẻ nào trong chúng 
(nhân loại) theo ngươi vào Hỏa ngục, tất cả. 

86, - Hãy bảo (chúng) (Hỡi Muhammad!): “Ta không đòi hỏi các 
người tưởng thưởng Ta về (Qur'ãn) này và Ta cũng không phải là 
một tên giả vờ nói ra điều không có. 

87, - “Nó (Qur'ãn) chỉ là một sự Nhắc nhở cho muôn loài (người, jinn 
và tất cả những gì hiện có). 

88, - “Và chắc chắn các người sẽ biết sự thật của Nó sau một thời gian.” 

AZ-ZUMAR 
||i|j v (Các Nhóm Người) Ệ. 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung. 

1, - Kinh sách (Qur'ãn) do Allah, Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh 
ban xuống. 

2, - Chắc chắn TA ban Kinh sách xuống cho Ngươi (Muhammad) 
bằng sự thật. Bởi thế, hãy thờ phụng Allah, thành tâm thần phục 
riêng Ngài. 

3, - Há việc sùng bái chân thành không phải chỉ dành riêng cho Allah 
ư? Thế mà những kẻ đã chấp nhận những vị bảo hộ ngoài Ngài đã 
nói: “Chúng tôi tôn thờ họ chỉ vì nhờ họ đưa chúng tôi đến gần 
Allah.” Chắc chắn Allah sẽ xét xử giữa bọn chúng về điều chúng 
thường tranh chấp. Chắc chắn Allah không hướng dẫn ai là người 
nói dối và không có đức tin. 

4, - Nếu Allah muốn nhận cho Mình một đứa con thì Ngài đã chọn 
trong số nhân vật mà Ngài đã tạo một người vừa ý Ngài. Nhưng 
Ngài quang vinh và trong sạch! Allah là Đấng Duy Nhất, Đấng Tối 
Thượng. 

5, - Ngài vì Chân lý đã tạo các tầng ười và ưái đất. Ngài cuốn ban đêm 
bao phủ ban ngày và cuốn ban ngày bao phủ ban đêm. Ngài chế ngự 
mặt ười và mặt ưăng. Mỗi vật di chuyển đến một thời hạn ấn định. Há 
Ngài không là Đấng Toàn Năng, Đấng Hằng Tha Thứ hay sao? 
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Sũrah 39. Az-Zumar Juzu 23 

6, - Ngài đã tạo hóa các người từ một Người duy nhất (Ẫdam). Rồi từ 
Người, tạo ra người vợ của Người (Hawwã’). Rồi Ngài ban tám con 
gia súc (cặp trừu, cặp dê, cặp bò, cặp lạc đà, đực và cái) xuống cho 
các người. Ngài tạo các người trong dạ con của các bà mẹ của các 
người theo từng giai đoạn, cái này sau cái kia, trong ba lớp màn tối. 
Allah, Rabb của các người là thế. Ngài nắm quyền thống trị. Không 
có Thượng Đế nào cả duy chỉ Ngài (là Thượng Đế). Thế tại sao các 
người lánh xa Ngài? 

7, - Nếu các người phủ nhận (Allah), thì chắc chắn Allah không cần 
đến các người nhưng Ngài không hài lòng với thái độ vong ân của 
đám bầy tôi của Ngài. Ngược lại, nếu các người tri ân thì Ngài sẽ 
hài lòng với các người về việc đó. Bởi vì không một người khuân 
vác nào sẽ vác giùm gánh nặng (tội lỗi) của người khác. Rồi các 
người sẽ trở về gặp Rabb của các người trở lại; tiếp đó, Ngài sẽ cho 
các người biết về những điều mà các người đã từng làm. Chắc chắn 
Ngài là Đấng hằng biết những điều nằm trong lòng của mỗi người. 

8, - Và khi gặp hoạn nạn, con người kêu than cầu cứu với Rabb của 
y, quay về sám hối với Ngài. Rồi khi Ngài ban cho y ân huệ từ Ngài, 
y quên bẩng điều mà y đã từng cầu xin Ngài trước kia và hơn nữa 
còn bày đặt những đối thủ ngang vai với Allah hầu mong dắt thiên 
hạ lạc khỏi con đường của Ngài. Hãy bảo y: “Hãy hưởng thụ sự vô 
tín của ngươi trong một thời gian ngắn. Chắc chắn ngươi sẽ là một 
người bạn của Lửa (Hỏa ngục). 

9, - Phải chăng một người thức đêm dốc lòng cung kính (Allah), lúc 
thì phủ phục, lúc thì đứng thẳng, luôn luôn chú ý đến Đời sau và hy 
vọng nơi Đức Khoan dung của Rabb của y (giống với một kẻ không 
có đức tin hay sao) Hãy bảo y: “Phải chăng một người (hiểu) biết và 
một người thiếu hiểu biết ngang bằng nhau?” Chắc chắn, chỉ những 
người thông hiểu mới ghi nhớ (lời khuyến cáo). 

10, - Hãy bảo (họ): “Hỡi các bầy tôi có đức tin của TA! Hãy sỢ Rabb 
của các ngươi và làm tròn bổn phận đối với Ngài. Ai làm điều lành 
nơi trần thế thì sẽ gặp điều lành trở lại. Và đất đai của Allah rộng 
bao la. Chỉ những người kiên nhẫn mới hưởng trọn phần thưởng của 
mình, không cần phải tính sổ.” 
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Sũrah 39. Az-Zumar Juzu 23 

11- Hãy bảo họ: “Quả thật, Ta (Muhammad) nhận lệnh phải thờ 
phụng Allah, thành tâm thần phục riêng Ngài. 

12. - “Và được lệnh phải trở thành một trong những người Muslim 
đầu tiên.” 

13. - Hãy bảo họ: “Ta sợ, nếu bất tuân Rabb của Ta, sẽ bị trừng phạt 
vào một Ngày (xét xử) vĩ đại.” 

14. - Hãy bảo họ: “Ta thờ phụng Allah, thành tâm thần phục riêng 
Ngài.” 

15. - Thế, hãy tôn thờ kẻ nào mà các người thích ngoài Ngài. Hãy 
bảo họ: “Những kẻ mất mát là những ai sẽ đánh mất bản thân (linh 
hôn) và gia đình vào Ngày Phục sinh. Đó thực sự là một sự mất mát 
rõ ràng!” 

16. Chúng sẽ bị các tấm màn bằng lửa bao phủ phía trên và phía 
dưới. Allah dùng nó (lửa) để (cảnh cáo và) làm run sợ bầy tôi của 
Ngài như thế. “Hỡi bầy tôi của TA! Hãy sợ TA.” 

17. - Còn những ai tránh xa các tà thần, e sỢ mắc phải (tội) tôn thờ 
chúng và quay về sám hối với Allah, thì sẽ được tin mừng. (Hỡi 
Muhammad!) hãy báo tin mừng đó cho bầy tôi của TA: 

18. - Những ai nghe Lời phán và tuân theo điều tốt nhất của nó. Họ 
là những người đã được Allah hướng dẫn; và là những người thông 
hiểu. 

19. - Thế phải chăng một người mà Lời xử phạt đã được xác nhận 
đúng (bằng với một người vô tội)? Thế Ngươi (Muhammad) muôn 
cứu vớt một người ở trong Lửa (Hỏa ngục) hay sao? 

20. - Ngược lại, những ai sợ Rabb (Allah) của họ thì sẽ có các tầng 
lâu xây cất chồng lên nhau dành riêng cho họ, bên dưới có các dòng 
sông chảy. (Đó là) Lời hứa của Allah. Và Allah không hề thất hứa. 

21. - Há Ngươi (Muhammad) không thây việc Allah cho mưa từ 
trên trời xuống, rồi làm cho nó thấm xuống lòng đất chảy thành 
mạch nước; rồi dùng nó làm mọc ra cây trái đủ mầu; rồi sau đó, 
mùa màng bắt đầu tàn úa. Ngươi thấy nó héo vàng; rồi Ngài (Allah) 
làm cho nó khô héo vỡ vụn. Quả thật, trong đó là sự nhắc nhở cho 
những người thông hiểu. 
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22, - Thế, phải chăng một người được Allah mở rộng tấm lòng để 
tiếp thu Islãm, rồi bước theo ánh sáng của Rabb của y (giống với 
một người không có đức tin)? Bởi thế, khôn khổ cho những ai mà 
tấm lòng đã trở thành chai cứng trước Lời nhắc nhở của Allah! Rõ 
ràng, họ đang lầm lạc. 

23. - Allah đã truyền xuống những Lời tuyên bô" tốt đẹp nhất: một 
Kinh sách mang đại ý giông nhau và lập đi lập lại. Khi nghe nó, làn 
da của những ai sự Rabb (Allah) của họ nổi lên vì run sỢ. Rồi lớp da 
và tấm lòng của họ mềm đi khi nhớ đến Allah. Đó là Chỉ đạo của 
Allah. Ngài dùng Nó để hướng dẫn người nào Ngài muốn; còn ai mà 
Allah đánh lạc hướng thì sẽ không có người hướng đạo. 

24. - Thế thì một người dùng bộ mặt của mình để che đỡ hình phạt 
xấu xa của Ngày Phục sinh (có bằng với người được vào Thiên đàng 
hay không)? Và có lời bảo những tên làm điều sai quấy: “Hãy nếm 
những điều mà các người đã làm ra.” 

25. - Những ai trước họ đã phủ nhận (các Sứ giả của Allah); cho nên 
sự trừng phạt đã đến với họ từ các hướng mà họ không nhận ra. 

26, - Bởi thế, Allah bắt họ nếm mùi ô-nhục ở đời này nhưng sự trừng 
phạt dành cho họ ở Đời sau chắc chắn sẽ to lớn hơn, nếu họ biết 
điều đó! 

27, - Chắc chắn, TA đã trình bày cho nhân loại trong Qur'ãn này tất 
cả các ngụ ngôn để giúp họ ghi nhớ (Lời cảnh cáo). 

28, - Một Qur'ãn bằng tiếng Ả-rập, không có gì quanh co, để may ra 
họ sợ Allah. 

29. - Allah đưa ra thí dụ so sánh về một người (nô lệ) phục vụ nhiều 
chủ nhân gồm những kẻ hợp tác nhưng hay tranh chap nhau và một 
người phục vụ chỉ một ông chủ duy nhất, thế hai người đó, nếu 
mang ra so sánh, có ngang bằng nhau không? Mọi lời ca tụng đều 
thuộc về Allah! Không, đa số bọn họ không biết gì. 

30, - Thật sự, Ngươi (Muhammad!) sẽ chết và họ (cũng) sẽ chết. 

31. - Rồi vào Ngày Xét xử cuối cùng, các người sẽ đôi chất với nhau 
trước mặt Rabb của các người. 
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Surah 39. Az-Zumar Juzu 24 

32. - Thế còn ai sai quấy hơn kẻ đã đặt điều nói dôi rồi đổ thừa cho 
Allah và phủ nhận Chần lý khi nó đến với y? Há trong Hỏa ngục 
không có một chỗ ngụ dành cho những kẻ không có đức tin hay sao? 

33. - Và những ai mang Chân lý đến và tin nơi nó thì là những người 
ngay chính sỢ Allah. 

34. - Họ sẽ có được mọi điều mà họ ước muốn nơi Rabb của họ. Đó 
là phần thưởng của những người làm tốt. 

35. - Mục đích để Allah xóa tội mà họ đã phạm và ân thưởng họ về 
những điều tốt nhất mà họ đã từng làm. 

36. - Há Allah không đủ cho bầy tôi của Ngài ư? Và chúng muốn 
rung nhát Ngươi với những ai khác không phải là Ngài. Và ai mà 
Allah không hướng dẫn thì sẽ không có người hướng đạo. 

37. - Và người nào mà Allah hướng dẫn thì sẽ không bị ai dẩt đi lạc. 
Há Allah không Toàn Năng, nắm mọi việc báo đền hay sao? 

38. - Và chắc chắn nếu Ngươi hỏi họ: “Ai đã tạo các tầng trời và trái 
đất” thì chắc chắn họ sẽ đáp 'Allah' Hãy bảo họ: “Các người hãy 
nghĩ xem, nếu Allah muốn hãm hại ta, thì những kẻ mà các ngươi 
khấn vái ngoài Allah có thể bốc đi khỏi ta niềm đau đớn ấy hay 
không? hoặc nếu Allah muốn khoan dung ta thì chúng có thể giữ nó 
lại được hay không?” Hãy bảo họ: “Allah đủ cho ta thôi.” Người tin 
cậy (Allah) nên phó thác cho Ngài. 

39. - Hãy bảo họ: “Hỡi dân ta! Các người hãy làm theo khả năng của 
các người, và ta theo khả năng của ta, rồi đây các người sẽ sớm biết: 

40. - “Ai sẽ bị trừng phạt nhục nhã và sẽ bị phạt vĩnh viễn.” 
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41. - Quá thật, TA đã ban Kinh sách (Qur'ãn) xuống cho Ngươi (dùng 
làm Chỉ đạo) cho nhân loại bằng sự thật. Bởi thế, ai tiếp thu Chỉ đạo 
thì được lợi cho bản thân y; còn ai lạc hướng thì là bất lợi cho bản 
thân y. Và Ngươi (Muhammad!) không là người Thọ lãnh (đảm 
trách) giùm cho họ. 

42. - Allah cho bắt hồn của người chết khi mệnh chung và bắt hồn 
của người chưa chết khi nằm ngủ. Hồn của người nao mà Ngài 
quyết định cho chết, thì sẽ bị giữ lại; và các hồn khác thì được gởi 
trở về (cơ thể) đến một thời kỳ ấn định. Quả thật, trong đó là các 
Dấu hiệu cho đám người biết ngẫm nghĩ. 

43. - Há họ đã nhận những kẻ không phải là Allah làm nhữíig vị can 
thiệp giùm họ? Hãy bảo họ: “Dẫu cho chúng không có quyến hành 
gì cũng không có lý trí nữa hay sao?” 

44. - Hãy bảo họ: “Mọi việc can thiệp đều thuộc về Allah cả. Ngài 
nắm quyền thông trị các tầng trời và trái đất. Rồi các người sẽ được 
đưa về gặp Ngài trở lại.” 

45. - Và khi nghe nhắc đến riêng Allah thôi, tấm lòng của những ai 
không tin tưởng nơi Đời sau tràn đầy oán ghét; và khi những kẻ 
không phải là Ngài (Allah) được nhắc đến, thì họ vui thích ra mặt! 

46. - Hãy (cầu nguyện) thưa: “Lạy Allah, Đấng sáng tạo các tầng 
trời và trái đất! Dâng Biết hết mọi điều vô hình (bí mật) và điều bộc 
lộ công khai, xin hãy xét xử giữa bầy tôi của Ngài về những điều 
mà họ thường tranh chấp!” 

47. - Và giá những kẻ làm điều sai quây có được tất cả mọi vật trên 
trái đất và nhiều hơn thê nữa thì chac chắn họ sẽ dùng nó để chuộc 
nỗi đau đớn của việc trừng phạt vào Ngày Phán xử cuối cùng (nhưng 
cũng vô ích thôi). Và họ sẽ đón nhận từ Allah điều (hình phạt) mà 
họ không ngờ đến. 
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Sũrah 39. Az-Zumar Juzu 24 

48. - Và những điều tội lỗi mà họ đã làm sẽ chạm trán họ và những 
điều mà họ thường chế giễu sẽ bao vây họ. 

49. - Bởi thế, khi gặp hoạn nạn, con người cầu xin TA cứu nạn; rồi 
khi TA ban ân huệ từ TA cho y, thì y nói: “Tôi được nó (ân huệ) là 
do hiểu biết của tôi.” Không, đấy là một sự thử thách nhưng đa sô" 
bọn họ không biết. 

50. - Chắc chắn những kẻ sống trước họ cũng đã nói ra lời đó. Nhưng 
những thứ mà họ đã tậu được chẳng giúp ích gì được cho họ cả. 

51. - Bởi thế, những điều xấu xa mà họ đã làm sẽ rơi nhằm phải họ 
trở lại. Và những ai làm điều sai quây trong sô" những người (đang 
sông) này sẽ lãnh đủ về những điều tội lỗi mà họ đã gây ra. Và họ 
sẽ không bao giờ thoát khỏi (Allah). 

52. - Há họ không biết việc Allah nới rộng hay thu hẹp bổng lộc của 
Ngài cho người mà Ngài muôn hay sao? Qua thật, trong đó ià các 
Dâ"u hiệu cho đám người có đức tin! 

53. - Hãy bảo họ: “Hỡi các bầy tôi của TA! những ai đã làm cho tâm 
hôn mình vương tội thì chớ nên tuyệt vọng về Đức Khoan dung của 
Allah. Chắc chắn Aỉỉah sẽ tha thứ mọi thứ tội. Quả thật, Ngài là 
Đấng Hằng Tha thứ, Đâ'ng Rất mực Khoan dung. 

54. - “Hãy quay về hốì cải với Rabb của các người và thần phục 
Ngài (trong Islãm) trước khi đôi diện với hình phạt; rồi các người sẽ 
không được ai giúp đỡ nữa. 

55. - “Và hãy làm theo điều tô"t nhâ"t mà Rabb của các người đã ban 
xuống cho các người (trong Qur'ãn) trước khi hình phạt mà các người 
không nhận thấy sẽ bất ngờ xảy đến cho các người.” 

56. - E rằng một linh hồn sẽ than: “Ôi thật khổ thân tôi! Tồi đã lơ-là 
đối với Allah và là một trong những người hay nhạo báng (Thông 
điệp của Allah).” 
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Surah 39. Az-Zumar Juzu 24 

57. - Hoặc (y) sẽ nói: “Giá Allah hướng dẫn tôi thì chắc tôi đã trở 
thành một người sợ Allah rồi!” 

58. - Hoặc y sẽ nói khi thấy hình phạt: “Giá được dịp trở lại (ưần 
gian) thì tôi sẽ trở thành một trong những người làm tốt.” 

59. - Vâng! Chắc chắn các Dấu hiệu của TA đã đến cho ngươi (hỡi 
người!) nhưng ngươi phủ nhận chúng và tỏ ra ngạo mạn và trở thành 
một kẻ không tin tưởng.” 

60. - Và vào Ngày Phục sinh, ngươi sẽ thấy gương mặt của những kẻ 
nói dối rồi đổ thừa cho Allah se nám đen. Há trong Hỏa ngục không 
có một chỗ ngụ cho những kẻ ngạo mạn hay sao? 

61. - Allah sẽ cứu vớt những ai ngay chính, sỢ Ngài và làm tròn bổn 
phận đối với Ngài và đưa họ đến chỗ thành tựu (Thiên đàng) của họ. 
Không một điều xấu xa nào chạm đến mình họ, và họ cũng sẽ 
không buồn phiền. 

62. - Allah là Dâng tạo hóa tất cả vạn vật và là Đấng Bảo hộ. 

63. - Ngài nắm tất cả các chìa khóa của các tầng trời và trái đất; và 
những ai phủ nhận các Dấu hiệu của Allah là những kẻ sẽ mâ't mát. 

64. - Hãy bảo (họ): “Phải chăng các người ra lệnh bảo Ta thờ phụng 
ai đó không phải là Allah hay sao, hỡi những kẻ ngu dốt?” 

65. - Và chắc chắn, Ngươi (Muhammad) và những vị (Sứ giả) trước 
Ngươi đã được mặc khải cho biết: “Nếu Ngươi tôn thờ những kẻ hợp 
tác (thân linh) cùng với Allah thì việc làm của Ngươi sẽ trở thành vô 
nghĩa và chắc chắn Ngươi sẽ trở thành một kẻ mất mát.” 

66. - Không, hãy thờ phụng Allah và hãy là một người biết ơn 
(Ngài). 

67. - Và họ đánh giá Allah không đúng với giá trị của Ngài. Vào 
Ngày Phục sinh toàn thể trái đất sẽ bị nắm trọn trong Tay của Ngài 
và tât cả các tầng trời sẽ được cuộn lại trong Tay Phải của Ngài. 
Thật quang vinh và trong sạch Ngài! Ngài Tôi Cao, vượt hẳn điều 
mà họ đã qui rằng Ngài có những kẻ hợp tác. 
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Sũrah 39. Az-Zumar Juzu 24 

68. - Và khi Tiếng Còi (Tận thế) được thổi lên, ai ở trong các tầng 
trời và dưới đất đều phải ngất xỉu, ngoại trừ ai mà Allah muốn 
buông tha. Rồi Tiếng Còi thứ hai được thổi lên, thì này họ sẽ đứng 
thẳng và ngóng nhìn; 

69. - Và trái đất sẽ chói lòa hào quang của Rabb của nó và quyển sổ 
(hành động của mỗi người) sẽ được mang ra mở trước mặt; các vị 
Nabi và các người làm chứng sẽ được triệu đến trước mặt và họ sẽ 
được phán xử một cách công bằng và sẽ không bị đối xử thiệt thòi 
một tí nào. 

70. - Và mỗi người (linh hồn) sẽ được thanh toán đầy đủ về việc y đã 
làm bởi vì Ngài (Allah) là Đấng Hằng Biết những điều họ đã làm. 

71. - Và những ai không tin tưởng sẽ bị lùa đến Hỏa Ngục từng nhóm 
mãi cho đến khi họ đến nơi thì các cánh cửa của Hỏa ngục sẽ được 
mở toang và các Vị cai ngục sẽ bảo họ: “Há các vị Sứ giả xuất thân 
từ các người đã không đến gặp các người để đọc cho các người các, 
Lời mặc khải của Rabb của các người và cảnh cáo các người về 
Ngày gặp gỡ này của các người hay sao?” Họ sẽ đáp: “Vâng, có.” 
Nhưng Lời xử phạt đã xác nhận đúng đối với những kẻ không có đức 
tin. 

72. - Sẽ có lời bảo họ: “Hãy bước vào các cửa của Hỏa Ngục để vào 
ở trong đó.” Bởi the, thật xấu xa thay chỗ ngụ của những kẻ ngạo 
mạn! 

73. - Ngược lại, những ai ngay chính sợ Allah và làm tròn bổn phận 
đối với Ngài sẽ được đưa đến Thiên đàng từng nhóm, mãi cho đến 
lúc họ đến nơi thì các cánh cửa của Thiên đàng sẽ được mở rộng cho 
họ và những Vị gác cửa (Thiên đàng) sẽ chào họ (nói): Bằng an cho 
quí vị! Quí vị đã thành tựu, hãy bước vào ở trong đó.” 

74. - Và họ sẽ thưa: “Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng đã 
giữ đúng Lời hứa của Ngài với chúng tôi và cho chúng tôi thừa 
hưởng đất đai (này). Chúng tôi có thể ở trong Thiên đàng bất cứ nơi 
nào chúng tôi muốn. Bởi thế, phần thưởng ban cho những người làm 
việc (tốt) thật là ưu việt!” 
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Surah 40. Gãfir Juzu 24 

75.- Và Ngươi sẽ thấy các Thiên thần bao quanh Ngai Vương của 
Allah khắp mọi phía tán dương lời ca tụng Rabb của họ. Và họ (tất 
cả tạo vật) sẽ được phân xử đúng với sự thật (và công bằng) và có 
lời hoan hô: “Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Rabb của vũ trụ 
và muôn loài.” 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Hã. Mĩm. 

2. - Kinh sách (Qur'ãn) do Allah, Đấng Toàn Năng, Đấng Toàn Tri 
ban xu ông, 

3. - Đấng tha thứ tội lỗi, chấp nhận việc sám hối, nhưng nghiêm khắc 
trong việc trừng phạt, Đâng ban bố (ân huệ). Không có Thượng Đế 
nào cả duy chỉ Ngài (là Thượng Đế). Tất cả đều trở về gặp Ngài. 

4. - Không ai tranh cãi về các Dấu hiệu của Allah ngoài những kẻ 
không có đức tin. Bởi thế, chớ để cho sự tung hoành của chúng trong 
xứ làm Ngươi (Muhammad) bị mắc lừa. 

5. - Trước chúng, người dân của Nũh và sau chúng, các liên minh 
(tòng phạm) đã phủ nhận (các Sứ giả của họ); mỗi một cộng đồng 
đều âm mưu chông lại Sứ giả của họ để mong triệt hạ Người và 
dùng lời-lẽ ngụy biện để tranh luận hầu dập tắt Chân lý; nhưng TA 
đã bắt phạt họ. Bởi thế, (hãy xem) việc trừng phạt của TA khủng 
khiếp như thế nào. 

6. - Lời (xử phạt) của Rabb của Ngươi (Muhammad) đối với những 
kẻ không có đức tin đều đúng cả. Rằng chúng sẽ là những người bạn 
của Lửa (Hỏa ngục). 

7. - Những vị (Thiên thần) mang Ngai vương của Allah và những vị 
(Thiên thần) đứng hầu xung quanh nó đều tán dương Lời ca tụng 
Đức Rabb của họ và tin tưởng nơi Ngài; và cầu xin sự tha thứ cho 
những ai có đức tin, thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài lấy Đức 
Khoan dung và sự Hiểu biết (của Ngài) mà bao gồm tất cả mọi vật. 
Xin Ngài tha thứ cho những ai quay về sám hối (với Ngài) và tuân 
theo con đường của Ngài và cứu vớt họ khỏi hình phạt của Lửa ngọn 
(trong Hỏa ngục). 
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Surah 40. Gafir Juzu 24 

8. - “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài cho họ được vào những ngôi 
Vườn vĩnh cửu (Thiên đàng 'Adn) mà Ngài đã hứa với họ và người 
đạo đức trong số cha mẹ, vợ chồng và con cái của họ bởi vì Ngài là 
Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh. 

9. - “Và giữ họ khỏi điểu xấu xa (tội lỗi). Và ai được Ngài cứu vớt 
khỏi điều xâu xa vào Ngày (Phán xử) đó thì chắc chắn sẽ được Ngài 
khoan dung. Và đó là một thắng lợi vẻ vang nhất.” 

10. - Quả thật, những ai không có đức tin sẽ bị mắng: “Chắc chắn 
Allah ghét bỏ các người còn hơn việc các người ruồng ghét lẫn nhau 
khi các người được mời châp nhận đức tin nhưng các ngươi đã từ 
chối.” 

11. - Chúng sẽ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Ngài đã làm cho chúng 
tôi chêt hai lân và sông hai lần1. Bây giờ chúng tôi thú nhận tội của 
chúng tôi. Thế có lối thoát nào ra khỏi (Hỏa ngục) hay chăng?” 

12. - (Sẽ có lời bảo chúng:) “Như thế là vì khi Allah, Đấng Duy Nhất 
được khân vái (trong lời cầu nguyện) thì các người phủ nhận; và nếu 
có các thần linh nào được cầu nguyện cùng với Ngài (Allah), thì các 
người tin tưởng. Bởi thế, việc phán xử là của Allah, Đấng Tối Cao, 
Đấng Vĩ Đại.” 

13. - Ngài là Đấng trưng bày cho các người thây các Dâu hiệu của 
Ngài và ban bổng lộc (nước mưa) từ trên trời xuống cho các người 
và chỉ ai biết sám hôi mới ghi nhớ. 

14. - Do đó, hãy thành tâm cầu nguyện Allah, triệt để thần phục chỉ 
riêng Ngài dẫu rằng những kẻ vô đức tin ghét điều đó. 

15. - (Allah) tối cao về câp bậc, Chủ nhân của Ngai vương. Ngài 
phái Rũh ựibril, Thiên thần mang mặc khải) theo Mệnh lệnh của 
Nạài xuống gặp người nào mà Ngài muôn trong số bầy tôi của Ngài 
để (Người) cảnh cáo nhân loại về Ngày Gặp gỡ (Phục Sinh). 

16. - Ngày mà tất cả sẽ phải đến ứình diện. Không một điều (tội lỗi) 
nào của họ có thể giấu giếm khỏi Allah. Quyền hành (Phán xử) vào 
Ngày đó sẽ thuộc về ai? Thuộc về Allah, Đấng Duy Nhất, Đấng Tối 
Thượng. 

Chết hai lần: một lần trong trái cật của người cha và một lần lìa đời; sống hai lần: 
một lần chào đời và một lần phục sinh. 
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Surah 40. Gãfir Juzu 24 

17. - Vào Ngày đó, mỗi người (linh hồn) sẽ được tưởng thưởng về 
công trình của mình. Sẽ không có việc (xét xử) bất công vào Ngày 
đó. Quả thật, Allah rât nhanh trong việc thanh toán (việc tưởng 
thưởng và trừng phạt). 

18. - Và hãy cảnh cáo họ về Ngày (Phục sinh) đang tiến đến gần, 
Ngày mà những quả tim sẽ nhảy thót lên cổ họng, làm nghẹt thở. 
Những kẻ làm điều sai quây sẽ không có bạn bè hoặc người can 
thiệp nào để nhờ cậy. 

19. - (Allah) biêt rõ điều gian xảo nơi cặp mắt của họ và điều (dối 
trá) giấu kín trong lòng (của họ). 

20. - Và Allah sẽ phán quyết bằng sự Thật, trong lúc những kẻ mà họ 
khấn vái ngoài Ngài sẽ không quyết định được gì cả. Rõ thật là 
Allah, bởi vì Ngài là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Thây. 

21. - Và há họ không đi du lịch trên trái đất để xét xem kết cuộc của 
những ai đã sông trước họ ra sao? Chúng mạnh hơn họ về quyền lực 
và di tích mà chúng còn để lại trên trái đất. Nhưng Allah bắt phạt 
chúng vì tội lôi của chúng. Và không có ai che chở chúng khỏi (sự 
trừng phạt của) Allah. 

22. - Như thê là vì các Sứ giả của chúng đã đến gặp chúng với những 
băng chứng rõ rệt, nhưng chúng không tin tưởng, cho nên Allah bắt 
phạt chúng. Quả thật, Ngài rât Hùng mạnh và trừng phạt rất nghiêm 
khắc. 

23y Và chắc chắn TA đã cử Mũsa mang các Phép lạ của TA với một 
thẩm quyền rõ rệt, 

24, - Đến gặp Fir’aun (Phê-rô), Hãmãn1 và Qarun nhưng chúng bảo 
(Mũsa) là một tên phù thủy, một tên nói dối. 

25. - Và khi Người (Mũsa) mang Chân lý từ TA đến cho chúng, 
chúng bảo: “Hãy giết các đứa con trai của những ai tin tưởng theo Y 
(Mũsa) và tha sông phụ nữ của chúng.” Và mưu đồ của những kẻ 
không có đức tin chỉ rơi vào lầm lạc. 

Hăman là một bộ trưởng rât nịnh hót của Fir’aun (Phê-rô), quôc vương Ai-cập. 

Phê-rô tiêu biêu cho tính ngạo mạn, gian ác, cậy quyền; Hãmãn tiêu biêu cho sự 
nịnh hót và Qărũn tiêu biểu cho sự giầu có và lòng ích kỷ. (Xem Q. 28:38, 76-81) 
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Surah 40. Gãfir Juzu 24 

26. - Fir'aun bảo: “Để ta giết Mũsa, và để nó gọi Rabb của nó (đến 
cứu nó). Ta sợ nó sẽ thay đổi tôn giáo của các ngươi hoặc sẽ dây 
loạn trong xứ.” 

27. - Và Mũsa bảo: “Tôi cầu xin Rabb của tôi và của quí vị che chở 
tôi khỏi (tay của) từng tên ngạo mạn không tin tưởng nơi Ngày 
Thanh toán (để thưởng và phạt). 

28. - Và một người đàn ông tin tưởng trong đám thuộc hạ của Fir'aun 
đã từng giâu kín đức tin của mình vội lên tiếng thưa: “Ngài sẽ giết 
một người chỉ vì lý do y nói: Rabb của tôi là Allah và chắc chắn đã 
mang những bằng chứng rõ rệt từ Rabb của quí ngài đến cho quí 
ngài hay sao? Và nếu là một tên nói dôi thì y sẽ chịu tội về lời gian 
dôi của y. Ngược lại, nêu y là một người nói sự thật thì điềut mà y 
hăm dọa quí ngài chắc chắn sẽ nhằm phải quí ngài. Thật sự, Allah 
không hướng dẫn một người phạm tội (giết người, áp bức...), một tên 
nói dôi. 

29. - Thưa quí ngài! Ngày nay quyền hành nằm trong tay của quí 
ngài. Quí ngài thắng thế trong xứ. Nhưng ai sẽ cứu chúng ta khỏi 
hình phạt của Allah nếu nó nhằm phải chúng ta?” Fir'aun đáp: “Ta 
chỉ trìnhbày cho các người thây điều mà ta thấy (đúng). Và ta chi 
hướng dẫn các người theo con đường chân chính.” 

30. - Và người tin tưởng đó thưa: ‘Thưa quí ngài! Thật sự, tôi sợ 
giùm cho quí ngài về (đại họa) giống như (cái đã xảy rạ vào) Ngày 
của Liên quân (tòng phạm)! 

31. - “Giống như sô phận của người dân của Nũh, của 'Ãd và của 
Tframũd và của những kẻ sông sau chúng bởi vì Allah không muôn 
bầy tôi của Ngài chịu thiệt thòi. 

32. - “Và thưa quí ngài! Tôi sỢ giùm cho quí ngài về Ngày với gọi 
nhau (đau đớn). 

33. - “Ngày mà quí ngài sẽ quay lưng tháo chạy. Quí vị sẽ không có 
một vị che chở nào từ Allah. Và ai mà Allah đánh lạc hướng, thì sẽ 
không được một người hướng đạo nào cả. 
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Surah 40. Gafir Juzu 24 

34. - “Và chắc chắn khi xưa YíữM/(Joseph) mang các bằng chứng rõ 
rệt đên gặp quí ngài nhưng quí ngài không ngừng nghi ngờ về thông 
điệp mà Người mang đến; mãi cho đến khi Người qua đời thì quí 
ngài bảo: “Allah sẽ không bao giờ dựng một sứ giả nào sau Người 
nữa.” Allah đánh lạc hướng kẻ nào là một người áp bức, tội lỗi và 
hay nghi ngờ giống như thê, 

35. - “Những ai hay tranh cãi về các Dấu hiệu của Allah nhưng 
không có một thẩm quyền (hay bằng chứng) nào thì thật đáng ghét 
đôi với Allah và đối với những người có đức tin. Allah niêm kín tấm 
lòng của từng tên ngạo mạn, bạo ngược giống như thế.” 

36. - Và Fir’aun bảo: “Hỡi Hãmãn! Hãy xây cho ta một cái tháp cao 
để ta có thể đến giáp những con đường; 

37. - “Những con đường của các tầng trời đưa ta lên diện kiến 
Thượng Đê của Mũsa bởi vì ta nghĩ nó là một tên nói dối.” Và đối 
với Fir'aun, hành động tội lỗi của y đã tỏ ra hấp dẫn đối với y giông 
như thê và y bị cản trở khỏi con đường (của Allah). Và mưu đồ của 
Fir'aun chỉ đưa đến thất bại. 

38. - Người tin tưởng (đó) tiếp: “Hỡi người dân của tôi! Hãy nghe lời 
tôi. Tôi sẽ hướng dan quí vị theo con đường chân chính. 

39. - “Hỡi người dân của tôi! Đời sông trần tục này chỉ là một sự 
hưởng thụ ngắn ngủi và chắc chắn Đời sau mới là một ngôi nhà vĩnh 
cửu. 

40. - “Ai làm điều ác thì chỉ bị phạt ngang bằng với tội đã phạm. 
Ngược lại, ai làm điều thiện, bất luận nam hay nữ, và có đức tin thì 
sẽ vào Thiên đàng, nơi mà họ sẽ hưởng vô vàn bổng lộc. 
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Surah 40. Gafir Juzu 24 

41. - “Hỡi người dân của tôi! Tại sao lại có chuyện (ngược ngạo) như 
thê trong lúc tôi kêu gọi quí vị đến chỗ Cứu rỗi thì quí vị lại kêu gọi 
tôi đi vào Lửa (của Hoa ngục)? 

42. - “Quí vị kêu gọi tôi phủ nhận Allah và tổ hợp thần linh cùng với 
Ngài điều mà tôi không biết một tí gì trong lúc tôi kêu gọi quí vị 
đến với Đâng Toàn Năng, Đấng Hằng Tha thứ. 

43. - “Không có gì phải nghi ngờ cả, quí vị kêu gọi tôi đến với một 
kẻ không có quyền đòi thiên hạ phải cầu nguyện mình ở đời này và 
ở Đời sau; và quả thật, mục tiêu trở về của tất cả chúng ta là Allah; 
và quả thật những kẻ tội lỗi sẽ là những người bạn của Lửa (Hỏa 
ngục). 

44. - “Rồi sau này quí vị sẽ nhớ những điều tôi nói. Tôi giao công 
việc của tôi cho Allah bởi vì Allah là Đấng Hằng Thây bầy tôi (của 
Ngài).” 

45. - Do đó, Allah giải cứu y (người có đức tin) khỏi những điều xấu 
xa mà chúng âm mưu hại y; và tai họa bao vây người nhà (thuộc hạ) 
của Fir'aun tứ phía. 

46. - Lửa (Hỏa ngục) mà chúng sẽ bị dắt ra chạm trán cả buổi sáng 
lẫn buổi chiều. Và vào Ngày mà Giờ (Xét xử) sẽ được thiết lập, sẽ 
có lời (bảo thiên thần): “Hãy đưa thuộc hạ của Fir'aun vào chỗ trừng 
phạt khắc nghiệt nhất.” 

47 - Và khi chúng sẽ cãi nhau trong Lửa; người cô thế sẽ bảo kẻ 
ngao mạn như sau: “Quả thật, chúng tôi là người theo quí ngài. Có 
thê nào quí ngài bô’c một phần Lửa đốt khỏi chúng tôi được hay 
không?” 

48. - Những kẻ ngạo mạn sẽ đáp: ‘Tất cả chúng ta đều ở trong Lửa 
cả! Chắc chắn, Allah sẽ phân xử giữa bầy tôi của Ngài.” 

49, - Và những kẻ ở trong Lửa sẽ nói với những vị Cai ngục (Thiên 
thân): “Hãy xin Rabb của quí ngài giảm bớt hình phạt giùm chúng 
tôi một ngày được hay không?” 
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Sũrah 40. Gafứ Juzu 24 

50. - Họ sẽ đáp: “Há các Sứ giả của các người đã không đến gặp các 
người với những bằng chứng rõ rệt ư?” Chúng sẽ thưa: “Dạ, có!” Họ 
bảo chúng: “Thế hãy cầu nguyện (theo ý muôn của các người).” 
Nhưng lời câu nguyện của những kẻ không có đức tin chỉ quanh 
quẩn trong lầm lạc. 

51. - Chắc chắn, TA sẽ giúp các Sứ giả của TA và những ai có đức tin 
ở đời này chiến thắng; và vào Ngày mà các nhân chứng sẽ đứng ra 
(làm chững); 

52. - Ngày mà lời lẽ phân trần của những kẻ làm điều sai quây sẽ 
không giúp ích gì được cho chúng. Ngược lại, chúng sẽ nhận lời 
nguyền rủa và một chỗ ngụ xâu xa. 

53. - Và chắc chắn TA đã ban Chỉ đạo cho Mũsa và làm cho con 
cháu của Israel thừa hưởng Kinh sách (Taurãh). 

54. - Một Chỉ đạo và một sự Nhắc nhở cho những người thông hiểu. 

55. - Bởi thế, hãy kiên nhẫn (hỡi Muhammad!) bởi vì Lời hứa của 
Allah sẽ đích thực. Và hãy xin Rabb của Ngươi tha thứ lỗi lầm của 
Ngươi và hãy tán dương ca tụng Rabb của Ngươi đêm và ngày. 

56. - Quả thật, những ai tranh cãi về các Dâu hiệu của Allah nhưng 
không có một chút thẩm quyền nào được ban cho thì chỉ muôn sự VI 

đại trong lòng mình, nhưng chúng sẽ không bao giờ đạt nó được. Bởi 
thế, hãy xin Allah che chở bởi vì Ngài là Dâng Hằng Nghe và Hằng 
Thấy (mọi việc). 

57. - Chắc chắn việc tạo hóa các tầng trời và trái đất lớn hơn việc tạo 
hóa loài người, nhưng đa số nhân loại không biết. 

58. - Người mù mắt và người sáng mắt không ngang bằng nhau; và 
những ai có đức tin và làm việc thiện không ngang bằng với người 
làm ác. Các người ít nhớ thay! 
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Surah 40. Gãfir Juzu 24 

59. - Quả thật, Giờ (Xét xử) chắc chắn sẽ đến, không có chi phải 

nghi ngờ cả; nhưng đa sô" thiên hạ không tin tưởng. 

60. - Và Rabb của các người phán: “Hãy cầu nguyện TA, TA sẽ đáp 
lại các ngươi. Thật sự, những ai kiêu ngạo xem thường việc thờ 
phụng TA thì sẽ đi vào Hỏa ngục một cách nhục nhã.” 

61. - Allah là Dâng đã làm ra ban đêm cho các người để các người 
có thể nghỉ ngơi và ban ngày để nhìn thây. Và quả thật, Allah có 
đây đủ thiên lộc cho loài người nhưng đa sô" thiên hạ không biết ơn. 

62. - Allah, Rabb của các người là thê"; Đấng Tạo hóa vạn vật. Không 
có Thượng Đê nào cả, duy chỉ Ngài (là Thượng Đế). Thê tại sao các 
người lánh xa (Ngài)? 

63. - Những ai phủ nhận các Dâu hiệu của Allah thường tránh né như 
thế. 

64. - Allah là Đấng làm trái đất thành một nơi cư ngụ cho các người 
và bầu trời thành cái lọng (mái) che và ban cho các người hình thể 
và tô điểm hình thể của các người thành xinh đẹp và cung dưỡng 
các ngựời với thực phẩm tốt và sạch. Allah, Rabb của các người là 
thê. Bởi thê, Phúc đức thay Allah! Rabb của vũ trụ và muôn loài. 

65. - Ngài là Đấng Hằng sống. Không có Thượng Đê' nào khác cả, 
duy chỉ Ngài (là Thượng Đế). Do đó, hãy cầu nguyện Ngài, chân 
thành tôn thờ chỉ riêng Ngài. Mọi lời ca tụng đều thuộc về Allah, 
Rabb (Dâng Chủ Tể) cua vu trụ vẩ muôn loài. 

66. - Hãy bảo (chúng); “(Allah) câm Ta không được tôn thờ những ai 
mà các người cầu nguyện ngoài Ngài khi Ta đã nhận được những 
băng chứng rõ rệt từ Rabb của Ta. Và Ta được lệnh phải thần phục 
Rabb (Dâng Chủ Tể) của vũ trụ và muôn loài. 
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Sũrah 40. Gafir Juzu 24 

67, - Ngài là Đâng đã tạo hóa các người từ đất bụi, rồi từ giọt tinh 
dịch, rồi từ một hòn máu đặc, rồi mang các người ra đời thanh các 
đứa bé, rôi làm cho các người lớn mạnh đầy đủ sức lực, rồi làm cho 
các người trở thành già yếu. Và trong các người, có người chết trước 
(chêt non); và (có người) được để cho sông đến thời hạn qui định và 
để cho các người thong hiểu. 

68, - Ngài (Allah) là Đấng làm cho sống và làm cho chết. Bởi thế, 
khi Ngài quyêt định một vật (việc), Ngài chỉ phán với nó “Hãy 
Thành!” thì nó sẽ thành (như Ý Ngài muốn). 

69, - Há Ngươi (Muhammad) không nhận thấy những kẻ đã ữanh cãi 
về các Dâu hiệu của Allah rằng chúng xa lánh (Chân lý) như thế 
nào ư? 

70, - Những ai đã phủ nhận Kinh sách (Qur’ãn) và những điều (mặc 
khải) mà TA đã ban xuống cùng với các Sứ giả của TA. Rồi đây, 
chúng sẽ sớm biết (hậu quả của việc làm của chúng). 

71, - Khi những chiêc gông sẽ được đóng vào cổ của chúng và những 
sợi lòi tói mà chúng sẽ bị kéo lôi đi 

72, - Vào trong loại nước sôi hôi thúi; rồi vào ữong Lửa, nơi mà 
chúng sẽ bị đốt. 

73, - Rồi sẽ có lời bảo chúng: “Đâu là những thần linh mà các ngươi 
tôn thờ 

74, - Ngoài Allah?” Chúng sẽ thưa: “Họ đã bỏ chúng tôi đi mất biệt. 
Trước đây chúng tôi đã không cầu nguyện và tôn thờ ai (vật gì).” 
Allah đã đánh lạc hướng những kẻ khong có đức tin như thế. 

75, - Như thế là vì các ngươi đã thỏa thích với những điều không 
đúng với sự Thật và các ngươi thường hí hửng trên trái đất. 

76, - Hãy bước vào các cánh cửa Hỏa ngục để vào ở trong đó. Thật 
xâu xa thay chỗ ngụ của những kẻ ngạo mạn! 

11.- Bởi thế hãy kiên nhẫn (hỡi Muhammad!). Quả thật, Lời hứa của 
Allah sẽ đích thực. Bởi thê, dẫu TA có cho Ngươi thây một phần của 
những điều mà TA đã hứa với chúng hoặc TA có bắt hồn của Ngươi 
(về cõi An phúc) trước, thì bề nào chúng vẫn phải trở về gặp TA (để 
chịu xét xử). 
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Surah 40. Gafir Juzu 24 

78,- Và chắc chắn TA đã cử các Sứ giả đến (với nhân loại) trước 
Ngươi. Trong số đó có người TA đã kể cho Ngươi câu chuyện của họ 
và có người TA không kể câu chuyện của họ cho Ngươi. Và không 
một Sứ Giả nào được quyền mang một Dâu hiệu đến nếu không có 
Phép của Allah. Và khi Mệnh lệnh của Allah đã được ban hành, vấn 
đề sẽ được quyết định đúng với sự thật. Và những kẻ tuân theo điều 
giả dối lúc đó sẽ hoàn toàn bị thất bại. 

19.- Allah là Đấng làm ra gia súc cho các người. Một số các người 
dùng để cưỡi và một số các người dùng để ăn thịt. 

80, - Và nơi chúng các người còn được một số lợi ích khác. Và nhờ 
chúng các người có thể đạt được một ước vọng trong lòng. Và các 
người được chuyên chở trên (lưng) cua chúng va trên (boong) tàu. 

81, - Và Ngài trưng cho các người thấy các Dấu hiệu của Ngài. Thế 
đâu là các Dâu hiệu của Allah mà các người phủ nhận? 

82, - Há họ không đi du lịch trên trái đất để nhận xét kết cuộc của 
những ai đã sống trước họ ra sao ư? Chúng đông người và mạnh hơn 
họ và những di tích (lịch sử) mà chúng đã để lại ưên trái đất. Tuy 
nhiên, những công trình mà họ đã làm ra chẳng giúp ích gì được cho 
họ cả 

83, - Bởi vì khi những Sứ giả của họ đến gặp họ với những bằng 
chứng rõ rệt (để răn họ), thì họ ỷ lại và tự hào về kiến thức (và tài 
năng) họ đang có, và những điều mà họ thường chế giễu sẽ bao vây 
họ trong đó. 

84, - Bởi thế, khi thấy sự trừng phạt của TA, họ thưa: “Chúng tôi tin 
tưởng nơi Đấng Allah Duy Nhất; và phủ nhận những kẻ hợp tác mà 
chúng tôi đã to hợp với Ngài.” 

85, - Nhưng đức tin của họ vào lúc thấy hình phạt của TA chẳng giúp 
ích gì được cho họ cả. Đó là Sunnah (Đường lối) của Allah mà Ngài 
dùng để đối xử với bầy tôi của Ngài (từ thuở nào). Và những kẻ 
không có đức tin cuối cùng nhất định sẽ mất mát. 
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Surah 41. Fussilat Juzu 24 

■ ’ ĨỊS 1 

1 •••• “i: "p.. c '-^7 í?' Ị , 

FUSSILAT 
1 ’ !■ ]=■:: «;■ : - 

* 11 — ~—  ' --r*—r i .1 E «-- —- ' —- —- 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Hã. Mĩm. 

2. - Việc ban (Qur’ãn) xuống là do Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng 
Rất mực Khoan dung. 

3. - Một Kinh sách với các câu được giả thích chi tiết; một Qur'ãn 
bằng tiếng Ả-rập ban cho những người hiểu biết; 

4. - (Mang) Tin mừng và Lời Cảnh cáo; nhưng đa số bọn họ quay bỏ 
đi, cho nên họ không nghe được (điều lành và điều dữ). 

5. - Họ bảo: “Quả tim của bọn ta được bọc kín tránh khỏi những điều 
mà Ngươi mời bọn ta chấp nhận, tai của bọn ta điếc và giữa bọn ta 
và Ngươi có một bức màn ngăn cách. Bởi thế, hãy làm (theo đường 
lối của Ngươi); quả thật, bọn ta làm (theo đường lối của bọn ta). 

6. - Hãy bảo họ: “Ta (Muhammad) là một người phàm như các 
người, nhưng ta được mặc khải cho biết Thượng Đế của các người 
chỉ là một Thượng Đế. Do đó, hãy theo Con-đường ngay-chính dẫn 
đến Ngài và xin Ngài tha-thứ; và khốn khổ cho những người thờ đa- 
thần. 

7. - Những ai không đóng Zakãh và không tin có Đời sau. 

8. - Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện, thì sẽ được ban 
thưởng khong dứt. 

9. - Hãy bảo họ (hỡi Muhammad): “Phải chăng các người phủ nhận 
Dâng đã tạo hóa ữái đất trong hai Ngày và các người dựng những 
đôi thủ ngang vai với Ngài? Đấy là Rabb của vũ trụ và muôn loài. 

10. - Và Ngài (Allah) đã đặt nơi đó những quả núi vững chắc cao hơn 
mặt đất va ban phúc nơi đó và tính toán lương thực (cho dân cư) của 
nó nơi đó trong bôn Ngày, đồng đều cho những người đòi hỏi. 

11. - Rồi Ngài hướng về bầu trời lúc đó là một lớp khói mờ. Tiếp đó, 
Ngài phán cho nó và cho trái đất: “Hai ngươi hãy đến cùng nhau, 
thuận hay không thuận?” cả hai cùng thưa: “Chúng tôi thuận đến 
với nhau.” 
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Sũrah 41. Fussilat Juzu 24 

12, - Rồi Ngài hoàn tât chúng thành bẩy tầng trời trong hai Ngày và 
Ngài mặc khải cho mỗi tầng trời công việc của nó. Và TA đã trang 
hoàng tâng trời thấp nhất với những ngọn đèn (tinh tú) và (cử thiên 
thân) canh giữ nó. Đó là Quyêt định của Đấng Toàn Năng, Đâng 
Toàn Tri. 

13, - Nhưng nêu họ quay bỏ đi thì hãy bảo (họ): “Ta cảnh cáo các 
người vê lưỡi tầm sét giống như lưỡi tầm sét đã đánh người dân 'Ẫd 
và Thamũd. 

14, - Khi các Sứ giả (của Allah) đã đến gặp chúng từ phía trước lẫn 
phía sau, (bảo:) “Hãy thờ phụng chỉ riêng Allah thôi.” Chúng đáp: 
“Nêu muốn, Rabb chúng tôi sẽ cử thiên thần xuống (làm sứ giả). Bởi 
thê, chúng tôi không tin nơi điều mà quí vị mang đến .” 

15, - Về (người dân) 'Ẫd, chúng đã cư xử ngạo mạn trên trái đất 
không lý do chính đáng. Chúng bảo: “Ai mạnh hơn bọn ta về sức 
mạnh?” Há chúng không nhận thấy rằng Allah, Đấng đã tạo hóa 
chúng, đã mạnh hơn chúng về sức mạnh hay sao? Và chúng thường 
phủ nhận các Dâu hiệu của TA. 

16, - Bởi thế, TẠ đã gởi một trận cuồng-phong đến phạt chúng suốt 
những Ngày bât-hạnh để TA cho chúng nếm sự trừng phạt nhục nhã 
ở đời này; nhưng sự trừng phạt ở Đời Sau còn nhục nhã hơn; và 
chúng sẽ không được ai cứu giúp. 

17, - Còn về (người dân) Tằamũd, TA đã hướng dẫn chúng nhưng 
chúng thích sự mù quáng (của con tim) hơn là Chỉ đạo sáng sủa. Bởi 
the, lưỡi tâm sét của sự trừng phạt nhục nhã đã đánh chúng vì những 
điều (tội lỗi) mà chúng đã làm ra. 

18, - Và TA đã cứu sống những ai có đức tin và sợ Allah. 

19, - Và vào Ngày mà những kẻ thù của Allah sẽ được tập trung lùa 
vào Lửa (của Hỏa ngục); bởi thế, chúng sẽ được tập họp theo từng 
nhóm; 

20, - Mãi^ cho đến khi chúng đến đó (Lửa), đôi tai, cặp mắt và các 
làn da của chúng sẽ làm chứng chống lại chúng về những điều (tội 
lỗi) mà chúng đã từng làm. 
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Sũrah 41. Fussilat Juzu 24 

21. - Và chúng sẽ bảo các lớp da của chúng: “Tại sao tụi bây làm 
chứng chống lại bọn ta?” (Các lớp da sẽ) đáp: “Allah khiến chúng 
tôi nói giống như Ngài khiến cho mọi vật đều nói và Ngài đã tạo ra 
quí vị lần đau và quĩ vị sẽ được đưa về gặp Ngài ưở lại. 

22. - “Quí vị không chịu tìm cách che giấu mình của quí vị bởi vì đôi 
tai, cặp mắt và các làn da của quí vị có thể làm chứng chống lại quí 
vị; nhưng quí vị nghĩ rằng Allah không mấy biết về những điều mà 
quí vị đã từng lamT 

23. - “Và ý nghĩ đó của quí vị mà quí vị đã nghĩ về Rabb của quí vị 
đã tiêu diệt quí vị; bởi thế, ngày đó, quí vị sẽ trở thành những kẻ 
hoàn toàn mất mát ” 

24. - Nhưng nếu chúng có kiên nhẫn chịu đựng thì Lửa (của Hỏa 
ngục) vân là chỗ ngụ của chúng. Và nếu có xin được tha thứ, thì lời 
cầu xin của chúng sẽ không được chấp thuận. 

25. - Và TA đã chỉ định cho chúng những người bạn đường (tương 
đăc) có nhiệm vụ làm cho chúng say đắm với những điều (tội lỗi) 
đăng trước chúng và những điều (sai trái) đằng sau chúng. Và Lời 
(xử) phạt bọn chúng đêu xác minh đúng nơi các cộng đồng của loài 
Jinn và loài người đã qua đời trước bọn chúng. Quả thật, chúng là 
những kẻ mất mát. 

26. - Và những kẻ không tin tưởng bảo: “Chớ nghe Qur'ãn này và 
gây náo động ồn ào (khi nó được xướng lên) đe may ra các người 
nắm ưu thế.” 

27. - Nhưng chắc chắn TA sẽ cho những kẻ không có đức tin nếm sự 
trừng phạt khắc nghiệt và sẽ trừng phạt chúng vô cùng tàn tệ về 
những điều (tội lỗi) chúng đã từng làm. 

28. - Đấy là quả báo dành cho những kẻ thù của Allah: Lửa (của Hỏa 
ngục), trong đó chúng sẽ có một mái nhà vĩnh viễn: một quả báo về 
tội chúng đã từng phủ nhận các Dâu hiệu của TA. 

29. - Và những kẻ không có đức tin sẽ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! 
Xin Ngài vạch mặt những tên Jinn và lũ người đã dắt chúng tôi đi 
lạc để chúng tôi chà đạp hai chúng nó dưới bàn chân của chúng tôi 
khiến cho chúng thành những tên ti tiện nhất.” 
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Surah 41. Fussilat Juzu 24 

30. - Quả thật, những ai nói: “Rabb chúng tôi là Allah.” rồi đứng 
vững như bàn thạch, các Thiên thần sẽ xuống động viên họ, bảo: 
“Chớ lo sợ cũng chớ buồn phiền mà hãy vui lên với tin mừng về 
Thiên đàng (hạnh phúc) mà quí vị đã được hứa! 

31. - “Chúng tôi là bạn của quí vị ở đời này và ở Đời sau. Và nơi đó, 
quí vị sẽ được bất cứ món gì mà bản thân của quí vị ước muốn và 
nơi đó quí vị sẽ được ban cấp bất cứ món gì mà quí vị yêu cầu. 

32. - “Một sự khoan đãi của Đấng Hằng Tha Thứ, Đấng Rất mực 
Khoan dung.” 

33. - Và còn ai lịch sự về lời nói hơn người mời gọi (nhân loại) đến 
với Allah và làm việc thiện và bảo: “Tôi đây là một người Muslim.” 

34. - Và điều thiện và điều ác không thể ngang bằng nhau. Hãy dùng 
điều thiện mà đẩy lùi điều ác. Rồi (Ngươi sẽ thấy) kẻ ôm lòng hận 
thù Ngươi sẽ trở thành người bạn thân tình của Ngươi. 

35. - Và không ai được phú cho cái đó (lòng tốt) ngoại trừ những 
người thật sự kiên nhẫn và không ai được phú cho cái đó, ngoại trừ 
người có phần số lớn (được vào Thiên Đàng). 

36. - Và nếu có một lời xúi giục từ Shaytãn xúi giục Ngươi (làm điều 
sai trái) thì hãy xin Allah che chở bởi vì quả thật Ngài Hằng Nghe 
và Hằng Biết mọi việc. 

37. - Và ban đêm và ban ngày, và mặt trời và mặt trăng là những 
Dâu hiệu chỉ dẫn của Ngài (Ấllah). Chớ lạy mặt trời và mặt trăng 
mà hãy quì lạy Allah, Dâng đã tạo ra chúng nếu các người tôn thờ 
chỉ riêng Ngài thôi. 

38. - Nhưng nếu chúng ngạo mạn thì những ai (thiên thần) ở cùng với 
Rabb của Ngươi hằng tán dương Ngài cả đêm lẫn ngày và không 
bao giờ mỏi mệt. 
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Surah 41. Fussilat Juzu 24 

39. - Và trong các Dấu hiệu của Ngài (có cái này): rằng đất đai hạ 
mình khiêm tốn (khô nứt). Nhưng khi TA tưới nước mưa lên nó, nó 
cựa mình (sông lại) và cho mọc ra (hoa mầu). Quả thật, Đấng làm 
cho nó sông lại chắc chắn sẽ làm cho người chết sống lại (vào Ngày 
Phục sinh). Quả thật, Ngài thừa khả năng làm được tất cả mọi vật. 

40. - Quả thật, những ai báng bổ các Dấu hiệu của TA thì sẽ không 
trôn khỏi TA đặng. Thê ai tốt hơn? Kẻ bị ném vào Lửa hay là người 
bước ra an-toàn vào Ngày Phục sinh? (Hỡi những kẻ không có đức 
tin!) hãy làm những điêu mà các người muốn bởi vì chắc chắn Ngài 
(Allah) Hằng thấy những điều các người làm. 

41. - Quả thật, những ai phủ nhận Lời Nhắc nhở (Qur'ãn) khi Nó đến 
với họ (thì sẽ bị trừng phạt). Và quả thật, Nó là một Kinh sách rất 
đỗi quyền năng. 

42. - Không một điều giả dối nào có thể xâm nhập Nó (Qur’ãn) từ 
đằng trước hay đằng sau. Bởi vì Nó do Đấng (Allah) Rất mực Sáng 
suốt, Rất Đáng Ca tụng ban xuống. 

43, - Những điều mà chúng nói cho Ngươi chẳng khác với điều đã 
được nói cho các Sứ Giả trước Ngươi. Quả thật, Rabh của Ngươi 
nắm trọn sự tha-thứ và sự trừng-phạt đau đớn. 

44, - Nếu TA làm Qur'ăn bằng một thứ tiếng không phải ngôn ngữ Ả- 
rập thì (nhũng người Ả-rập ngoại đạo) sẽ bảo: “Tại sao cac câu kinh 
của nó không được giải thích chi tiết (theo ngôn ngữ của chúng 
tôi?)” Sao! một (Kinh sách bằng) ngôn ngữ khác (tiếng Ả-rập) và 
một (Sứ giả) người A-rập ư? Hãy bảo chúng: “Nó là một Chỉ đạo và 
là một phương thuôc chữa lành bệnh cho những ai có đức tin. Ngược 
lại, những ai không có đức tin, thì tai của chúng điếc và Nó (Qur'ãn) 
là một sự mù lòa đối với chúng. Chúng là những người được gọi từ 
một chỗ rất xa. 

45, - Và chắc chắn TA đã ban cho Mũsa Kinh sách nhưng lại có sự 
tranh cãi trong đó. Nếu không vì một Lời phán từ Rabb của Ngươi 
đã được phán ra trước đây thì việc tranh cãi giữa bọn chúng đã được 
giải quyêt xong. Nhưng chúng lại rất đỗi nghi ngờ về Nó. 

46, - Ai làm điều thiện thì được lợi cho bản thân mình. Còn ai làm 
điều ác thì bât lợi cho bản thân y. Bởi vì quả thật Rabb của Ngươi 
không bao giờ bất công với bầy tôi (của Ngài). 
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Surah 41. Fussilat Juzu 25 

47. - Sự hiểu biết về Giờ (Phán xử) chỉ được qui riêng cho Ngài 
(Allah) thôi. Và không một trái cây nào lú ra khỏi vỏ cua nó, cung 
không một người phụ nữ mang thai và hạ sanh (đứa con) nào mà 
Ngài không biêt. Và vào Ngày mà Ngài (Allah) sẽ gọi chúng đến 
hỏi: “Những kẻ hợp tác (mà các ngươi cho là) của TA hiện ở đâu?” 
Chúng sẽ thưa: “Chúng tôi xin bảo đảm với Ngài không một ai trong 
chúng tôi làm chứng (cho việc Ngài có những kẻ hợp tác cả).” 

48. - Và những kẻ (thần linh) mà chúng đã từng khấn vái trước kia sẽ 
bỏ chúng đi biệt dạng và chúng sẽ thấy mình không thể trôn thoát 
khỏi (sự trừng phạt của Allah). 

49. - Con người (vô đức tin) không cảm thây mỏi mệt trong việc cầu 
nguyện điều tốt lành (cho bản thân mình). Nhưng nếu gặp phải điều 
xâu xa (hoạn nạn) thì y đâm buông xuôi, tuyệt vọng. 

50. - Và chắc chắn nếu TA cho y nếm mùi Khoan dung từ TA sau khi 
y gặp hoạn nạn thì chắc chắn y sẽ nói: “Điều này do bởi tôi (làm 
ra). Và tôi nghĩ sẽ không có Giờ (Phán xử); và nếu tôi có được đưa 
trở vê gặp Rabb của tôi lại thì chắc chắn tôi sẽ có được vô vàn cái 
tôt (phú quí giầu sang) nơi Ngài.” Nhưng chắc chắn TA sẽ cho những 
kẻ không có đức tin biêt về những điều (tội lỗi) mà chúng đã làm và 
sẽ cho chúng nếm sự Trừng phạt to lớn. 

51. - Và khi TA ban ân huệ cho con người, y trở mặt và dang ra xa 
(thay vì đên gân TA) nhưng khi gặp hoạn nạn, thì y sẽ cầu nguyên 
(TA) rất lâu. 

52 ' Hãy bảo chúng: “Các người có suy xét chăng nếu Nó (Qur'ãn) 
thật sự do Allah ban xuống, rồi các người phủ nhận Nó thì ai là 
người lầm lạc hơn kẻ chống đối Nó từ xa?” 

53- " TA sẽ sớm cho chúng thây các Dấu hiệu của TA trong vũ trụ và 
nơi bẩn thân của chúng; cho đến khi tỏ rõ cho chúng thây Nó 
(Qurãn) là Chân lý. Há không đủ cho Rabb của Ngươi hay sao viêc 
Ngài là Nhân Chứng cho tất cả mọi việc? 

54- ; Ô này! Quả thật chúng còn nghi ngờ về việc gặp gỡ Rabb của 
chúng! 0 này! Quả thật Ngài (Allah) bao quát hết tỉt cả mọi vật. 
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Sũrah 42. Ash-Shũra Juzu 25 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1, - Hã. Mĩm. 

2, - 'Ayn. Sĩn. Qãf. 

3, - Allah, Đẩng Toàn Năng, Đấng Chí Minh, mặc khải (Kinh sách) 
cho Ngươi và cho các vị (Sứ giả) trước Ngươi đúng như thế. 

4, - Mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là của Ngài. 
Và Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại. 

5, - (Do Quyền Uy của Ngài) các tầng trời gần chẻ ra làm hai phía 
bên trên họ và các thiên thần tán dương lời ca tụng Rabb của họ và 
cầu xin tha thứ cho mọi người trên trái đất. Ô này! Quả thật Allah là 
Dâng Hằng Tha thứ, Đấng Rất mực Khoan dung. 

6 - Và những ai nhận kẻ khác ngoài Ngài làm người bảo hộ, thì (nên 
biết) Allah là Dâng Trông chừng họ và Ngươi không là một người 
Thọ lãnh giùm cho họ. 

7, - Và TA đã mặc khải cho Ngươi (Muhammad) Qur'ãn bằng tiếng 
A-rập đúng như thế để Ngươi dùng cảnh cáo thị trấn mẹ (Makkah) 
và tât cả ai ở xung quanh nó và báo trước về Ngày Đại-hội mà 
không có chi phải nghi ngờ. (Sau cuộc Phán xử), một sô" sẽ đi vào 
Vườn-trời (Thiên Đàng) và một số sẽ đi vào Lửa ngọn (Hỏa Ngục). 

8, - Và nếu muôn, Allah thừa sức làm cho họ trở thành một Cộng 
đồng duy nhât, nhưng Ngài thu nhận người nào Ngài muốn vằo vổng 
Khoan-dung của Ngài. Và những kẻ làm điều sai quây sẽ không có 
được một Vị che chở lẫn một cứu nhân nào cả. 

9, - Hoặc phải chăng họ đã nhận những kẻ khác ngoài Ngài (Allah) 
làm người bảo vệ ư? Nhưng Allah mới thực sự là Đấng Bảo vệ và 
Ngài làm cho người chêt sống lại và Ngài thừa khả năng làm được 
tất cả mọi vật (việc). 

10, - Và bât cứ điều gì mà các người tranh chấp đều được trình lên 
cho Allah quyêt định. Đó là Allah, Rabb của Ta (Muhammad), Đấng 
mà Ta phó thác công việc và quay về sám hối; 
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Surah 42. Ash-Shura Juzu 25 

11- Đâng sáng tạo các tầng trời và trái đất. Ngài tạo từ bản thân 
của các người các người vợ cho các người và (tạo) từ các loại gia 
súc các con mái của chúng. Bằng cách đó, Ngài gia tăng các người 
thêm đông đảo. Không có cái gì giông Ngài cả. Và Ngài là Đấng 
Hằng Nghe, Đấng Hằng Thấy. 

12. - Ngài nắm các chìa khóa (kho tài nguyên) của các tầng trời và 
trái đất. Ngài nới rộng hoặc thu hẹp bổng lộc (của Ngài) cho người 
nào Ngài muôn. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng Biết tất cả mọi việc. 

13. - Ngài đã qui định cho các người tôn giáo (Islãm) mà Ngài đã 
truyên xuông cho Nủh và là cái (tôn giáo) mà TA đã mặc khải cho 
Ngươi và cũng là cái mà TA đã truyền cho Ibrãhĩm và cho Mũsa và 
cho 'ha, phán bảo: 'Hãy thành lập tôn giáo và chớ phân chia (thành 
giáo phái) trong đó'. Đôi với những người thờ đa thần, điều mà 
Ngươi mời họ châp nhận thật là khó khăn. Allah chọn cho Ngài 
người nào Ngài muốn và hướng dẫn về với Ngài người nào hằng 
quay về sám hối. 

14. - Và từ sau lúc tiếp thu được sự hiểu biết (về tôn giáo), do bởi 
muôn lân át nhau nên họ đã chia rẽ nhau. Nếu không vì một Lời 
phán từ Rabb của^Ngươi tuyên bố (dời Ngày Phán xử) đến một thời 
hạn ân định thì vấn đề tranh châp giữa họ đã được giải quyết xong. 
Và quả thật, những ai thừa hưởng Kinh sách (Taurãh và Injĩl) sau họ 
còn rất đỗi nghi ngờ về nó (Islãm). 

15. - Vì lý do đó, hãy mời gọi (nhân loại theo Islãm); và hãy đứng 
vững như Ngươi đã được truyền và chớ nghe theo điều ham muốn 
của họ và bảo (họ): “Ta tin nơi điều (mặc khải) của Kinh sách mà 
Allah đã ban xuống và được lệnh thi hành nền công lý giữa các 
người. Allah là Rabb của bọn ta và là Rabb của các người. Việc làm 
của bọn ta là của bọn ta và việc làm của các người là của các người. 
Không có việc tranh cãi giữa bọn ta và các người. Allah sẽ tập trung 
(tât cả) chúng ta trở lại và đưa về gặp Ngài (để chịu xét xử).” 
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Surah 42. Ash-Shura Juzu 25 

16. - Và những ai tranh cãi về (tôn giáo của) Allah sau khi nó đã 
được công nhận, thì việc tranh cãi của họ thật là vô-ích dưới cái nhìn 
của Rabb của họ; và họ sẽ đón nhận sự Giận dữ (của Allah) và sẽ 
hứng chịu một sự trừng phạt khủng khiếp. 

17. - Allah là Đấng đã ban Kinh sách (Qur'ãn) xuống bằng sự thật và 
chiêc Cân (Công lý). Và điều gì sẽ làm cho Ngươi (Muhammad) 
biết có lẽ Giờ (Xét Xử) sắp gần kề? 

18. - Những ai không tin nơi nó (Giờ Phán xử) giục nó cho mau đến. 
Còn những ai có đức tin thì sợ nó bởi vì họ biết đó là sự Thật. Ô 
này! Quả thật, những ai tranh cãi về Giờ (Phán xử) chắc chắn đi lạc 
rất xa. 

19. - Allah Rât mực Nhân từ với bầy tôi của Ngài. Ngài cung dưỡng 
bổng lộc cho người nào Ngài muốn. Và Ngài là Đấng Toàn Lực, 
Đấng Toàn Năng. 

20. - Ai mong muốn mảnh đất trồng ở Đời sau, TA sẽ gia tăng cho y 
nơi mảnh đất của y; và ai mong muốn mảnh đất trồng ở đời này, TA 
sẽ ban nó cho y nhưng y sẽ không có một phần nào cả ở Đời sau. 

21. - Hoặc phải chăng họ có những kẻ hợp tác (thần linh) đã thiết lập 
cho họ một tôn giáo mà Allah không chấp thuận? Nếu không vì một 
Lời phán đã được công bô", thì vấn đề (tranh chấp) giữa họ đã được 
giải quyêt xong. Và quả thật, những kẻ làm điều sai quây sẽ chịu 
một sự trừng-phạt đau đớn. 

22. - Ngươi (Muhammad) sẽ thây những kẻ làm điều sai quây lo sợ 
về những điều mà chúng đã phạm và chắc chắn nó (sự trừng phạt) 
sẽ rơi nhằm phải họ trong lúc những ai có đức tin và làm việc thiện 
sẽ ở giữa những cánh đồng xanh tươi của Vườn trời (Thiên đàng). 
Họ sẽ được những thứ mà họ mong ước từ Rabb của họ. Đó là một 
thiên lộc rất lớn. 
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Surah 42. Ash-Shũra Juzu 25 

23. - Đó là cái (Thiên đàng) mà Allah đã báo tin vui cho bầy tôi của 
Ngài, những ai có đức tin và làm việc thiện. Hãy bảo họ: “Ta không 
đòi hỏi các người phần thưởng về nó (việc truyền giáo) mà chỉ 
muốn tình thương dành cho một người ruột thịt (như ta- 
Muhammad).” Và ai làm được một điều tốt, thì TA sẽ tăng thêm cái 
tốt cho y trong đó. Quả thật, Allah Hằng Tha Thứ, Hằng Ghi Công. 

24. - Nhưng họ bảo: “Y (Muhammad) đã bày đặt nói dối rồi đổ cho 
Allah.” Nhưng nếu Allah muốn, thì Ngài sẽ niêm kín quả tim (tấm 
lòng) của Ngươi lại. Và Allah xóa bỏ điều giả dối và thiết lập sự 
Thật (Islãm) bằng Lời Phán của Ngài (Qur'ãn). Quả thật, Ngài biết 
rõ điều (thầm kín) trong lòng (của mỗi người). 

25. - Và Ngài là Đấng chấp nhận sự hôi cải của bầy tôi của Ngài và 
lượng thứ điều xấu xa (tội lỗi) bởi vì Ngài biết rõ điều các người 
làm. 

26. - Và Ngài đáp lại (lời cầu xin của) những ai có đức tin và làm 
việc thiện và tăng thêm Thiên lộc cho họ. Ngược lại, những ai 
không có đức tin thì sẽ bị ữừng phạt nghiêm khắc. 

27. - Và nếu Allah nới rộng bổng lộc cho các bầy tôi của Ngài thì 
chắc chắn họ sẽ làm điều bất công trên trái đất nhưng Ngài ban (nó) 
xuống theo định lượng mà Ngài muốn. Quả thật, Ngài Hằng Quen 
thuộc, Hằng Thây cac bầy tôi của Ngài. 

28. - Và Ngài là Đấng ban (nước) mưa xuống sau khi (nhân gian) 
tuyệt vọng và Ngài rải tung Hồng ân của Ngài. Và Ngài là Đấng 
Bao hộ Rất đáng Ca tụng. 

29. - Và trong các Dâu hiệu của Ngài là việc tạo hóa các tầng trời và 
trái đât và tất cả các sinh vật mà Ngài rải tung giữa trời và đất; và 
Ngài có toàn quyền tập trung chúng lại khi Ngài muôn. 

30. - Và bất cứ điều bất hạnh nào rơi nhằm phải các người, đó là do 
bàn tay của các người đã làm ra và Ngài đã lượng thứ cho rất nhiều. 

31. - Và các người không thể trốn thoát khỏi (Allah) trên trái đất và 
ngoài Allah, các người không có được một Đấng Bảo lẫn một Cứu 
nhân nào cả. 
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Surah 42. Ash-Shura Juzu 25 

32. - Và trong các Dấu hiệu của Ngài là các chiếc tàu (buồm) giữa 
biển khơi, giống như những quả núi. 

33. - Nếu muôn, Ngài sẽ cho ngưng gió lại thì chúng sẽ bất động trên 
lưng (của biển cả). Quả thật, trong đó là các Dấu hiệu (bài học) cho 
từng người kiên nhẫn và biết ơn. 

34. - Hoặc Ngài có thể tiêu diệt chúng (các con tàu) vì điều mà họ 
(những người trên tàu) đã làm ra, nhưng Ngài đã lượng thứ cho rất 
nhiều. 

35. - Và những ai thường tranh cãi về các Dấu hiệu của TA thì nên 
biết họ sẽ không có một chỗ tị nạn. 

36. - Bởi thế, bất cứ cái gì mà các người được ban cấp thì đó là một 
sự hưởng thụ của đời sông trần tục này; và cái gì với Allah sẽ tốt và 
vĩnh viễn hơn cho những ai có đức tin và phó thác cho Đức Rabb của 
họ. 

37. - Và những ai tránh xa các tội lớn (bất hiếu với cha mẹ, và dâm 
loạn, ngoại tình) và khi nổi giận, họ (đè nén cơn giận và) tha thứ. 

38. - Và những ai đáp lại (Lời gọi của) Đức Rabb của họ và dâng lễ 
Salãh một cách chu đáo và làm công việc của họ theo lối tham khảo 
ý kiến và chi dùng những vật mà TA đã ban cấp cho họ; 

39. - Và những ai khi bị áp bức một cách bất công sẽ giúp đỡ nhau tự vệ. 

40. - Trả oán bằng cái oán tương tự. Nhưng ai lượng thứ và giải hòa 
thì phần thưởng của y nằm với Allah bởi vì quả thật, Ngài không 
yêu thương những kẻ làm điều bất công, sai trái. 

41. - Và chắc chắn, ai tự vệ sau khi bị áp bức thì sẽ không có lý do 
nào để khiển trách họ. 

42. - Lý do khiển trách chỉ áp dụng với những ai áp bức con người 
một cách sai quấy và dấy loạn trên trái đâ't không lý do chính đáng. 
Họ là những người sẽ chịu một sự trừng phạt đau đớn. 

43. - Và chắc chắn, ai kiên nhẫn chịu đựng và tha thứ thì đó là một 
sự đòi hỏi quyết tâm cao. 

44. - Và ai mà Allah đánh lạc hướng thì sẽ không có một Dâng Che 
chở thay thế Ngài. Và Ngươi (Muhammad) sẽ thấy những kẻ làm 
điều sai quấy khi chạm trán với hình phạt sẽ nói: “Còn có con đường 
nào để trở vế chăng?” 
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Sũrah 42. Ash-Shũra Juzu 25 

45. - Và Ngươi sẽ thây chúng bị đắt đưa đến đó (Hỏa ngục) hạ mình 

khiêm tôn vì nhục nhã và lắm lét nhìn trộm. Và những ai có đức tin 
sẽ bảo: “Những người mất mát thực sự là những ai đã đánh mất bản 
thân (linh hồn) và gia đình mình vào Ngày Phục sinh. Ô này! Những 
kẻ làm điều sai quấy sẽ bị trừng phạt vĩnh viễn.” 

46. - Và ngoài Allah, chúng sẽ không có các Vị Che chở nào để giúp 
đỡ chúng. Và ai mà Allah đánh lạc hướng thì sẽ không có con đường 
nào cả. 

47. - Hãy đáp lại (Lời gọi của) Rabb của các người (bằng cách theo 
Islãm) trước khi xảy ra Ngày mà theo Lệnh của Allah sẽ không thu 
hồi lại lạp . Vào Ngày đó, các người sẽ không có một nơi lánh nạn 
cũng không có một lý do để chạy tội. 

48. - Nhưng nêu họ quay bỏ đi thì TA đã không cử Ngươi đến làm 
một người trông nom họ. Bổn phận của Ngươi chỉ là truyền đạt 
(Thông điệp). Quả thật, khi TA cho con người nếm mùi Khoan dung 
từ TA thì y vui mừng; ngược lại, nếu gặp tai họa do bàn tay của y đã 
làm ra trước đó thì quả thật, lúc đó con người sẽ phụ ơn. 

49. - Allah nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất. Ngài tạo 
hóa vật gì Ngài muôn. Ngài ban con gái cho người nào Ngài muôn 
và con trai cho người nào Ngài muốn. 

50. - Hoặc Ngài ban cả hai, nam và nữ, và làm cho hiếm hoi người 
nào Ngài muôn. Quả thật, Ngài Toàn Tri và Toàn Lực. 

51. - Phương cách thích hợp đối với một người phàm khi Allah muốn 
phán bảo với y chỉ là Thiên khải (Mặc khải) hoặc từ sau một bức 
màn (vô hình) hoặc cử phái một Thiên thần (Thiên Sứ) đến mặc 
khải điều mà Ngài muốn, theo Phép của Ngài. Quả thật, Ngài Tối 
Cao và Chí Minh. 
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Sũrah 43. Az-Zukhruf Juzu 25 

52. - Và đúng như thế, TA đã mặc khải cho Ngươi Tinh thần theo 
Mệnh Lệnh của TA. (Trước đó), Ngươi không hề biết kinh sách và 
đức tin là gì. Nhưng TA đã làm cho Nó (Qur'ãn) thành một nguồn 
sáng mà TA dùng để hướng dẫn người nào TA muốn ữong sô bầy 
tôi của TA. Và quả thật, Ngươi hướng dẫn (nhân loại) đến con 
đường ngay chính: 

53. - Con đường của Allah, Đâng mà tất cả những gì trong các tầng 
trời và tất cả những gì dưới đất đều thuộc về Ngài. Xem nay! Tất ca 
mọi việc đều được trình lên cho Allah (quyết định) cả. 

AZ-ZUKHRUF 
(Các Món Trang Sức Bằng Vàng 

Nhắn danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Hã. Mĩm. 

2. Thề bởi Kinh sách quang minh (này); 

3. - Quả thật, TA đã làm Nó thành một Qur'ãn bằng tiếng Ả-rập để 
cho các người đọc hiểu. 

4. - Quả thật, Nó (Qur'ãn) nằm trong Tập Kinh Mẹ được cất giữ nơi 
TA, rất cao cả và quán thông. 

5. - Há TA sẽ lấy lại Lời Nhắc nhở (Qur'ãn) khỏi các người bởí vì các 
người là một đám người phạm tội quá đáng? 

6. - Và có bao nhiêu Nabi đã được TA phái đi cho các dân tộc xa xưa? 

7. - Và không một Nabi nào đến gặp họ mà không bị chế giễu. 

8. - Bởi thế, TA đã tiêu diệt những người mạnh hơn họ (người Ả-rập 
Quraysh) về quyền lực. Và tấm gương của người xưa đã lui vao dĩ vãng 

9. - Và chắc chắn nếu Ngươi (Muhammad) hỏi họ: “Ai đã tạo các 
tầng trời và trái đất?” thì chắc chắn họ sẽ đáp: “Đâng Toàn Năng, 
Đấng Toàn Tri đã tạo hóa chúng.” 

10. - Đâng đã làm trái đất như một chiếc giường ngủ cho các người 
và đã làm nơi đó những con đường cho các người để các người tìm 
đường đi (đến mục tiêu). 
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Sũrah 43. Az-Zukhruf Juzu 25 

11. - Và là Đấng ban nước mưa từ trên trời xuống theo định lượng 
mà TA dùng đê làm sông lại mảnh đất đã chết cứng. Các người se 
được dựng sống lại giống như thế. 

12, - Và là Đâng đã tạo tất cả mọi vật theo cặp (nam nữ, trông mái, 
âm dương) và đã tạo cho các người các con tàu và gia súc để các 
người dùng cưỡi; 

13, - Để cho các người ngồi vững trên lưng của chúng và khi ngồi 
yên trên đó các người nhớ ơn của Rabb của các người và thưa: 
“Quang vinh thay Đấng đã chế ngự con (vật) này cho chúng tôi sử 
dụng bởi vì chúng tôi không đủ khả năng (chế ngự) nó. 

14, - “Và chắc chắn chúng tôi sẽ trở về gặp Rabb của chúng tôi!” 

15. - Và họ (người A-rập Quraysh) đã làm cho một số bầy tôi của Ngài 
có một phần chia với Ngài. Rõ ràng con người quả thật vc>ng ân. 

16. - Sao! Há Ngài (Allah) đã nhận những vật mà Ngài đã tạo làm 
con gái và chọn cho các người con trai ư? 

17. - Và khi một người trong bọn họ nhận được tin tức về thí dụ (nói 
về con gái) mà họ đã bịa đặt cho Đấng Ar-Rahmăn, gương mặt của 
y sa sầm, ngập tràn đau thương. 

18, - Và há một người (phụ nữ)1 được nuôi nâng bằng vòng vàng và 
không ăn nói rành rõi khi tranh luận (lại là kẻ phụ tá của Allah) hay 
sao? 

19. - Và họ đã qui cho các thiên thần vôn là bầy tôi của Đâng Ar- 
Rahmăn là nữ giới. Phải chăng họ đã chứng kiến việc tạo hóa các 
thiên thân? Lời xác nhận của họ sẽ được ghi chép và họ sẽ bị gặn 
hỏi (về việc đó). 

20, - Và họ nói: “Nếu Đấng Ar-Rahmãn muốn thì chúng tôi đâu có 
tôn thờ các (nữ thần) làm gì? Họ không có một chút hiểu biết nào về 
điều đó. Họ chỉ phỏng đoán mà thôi. 

21, - Hoặc há TA (Allah) đã ban cho họ một kinh sách trước (quyển 
Qur'ãn) này cho nên họ bám chắc theo đó? 

22. - Không! Họ nói: “Chúng tôi thấy cha mẹ của chúng tôi theo một 
tôn giáo nào đó nên chúng tôi theo dấu chân của họ.” 

Các lời này ám chỉ các nữ thần mà người Ả-rập vào thời kỳ trước Islam đã tôn 
thờ. Họ đã tôn thờ các nữ thần al-Lat, al-‘Uzza và al Manat. (Q. 53: 19-23) và đa 
bia đặt ra lý thuyết cho rằng Allah nhận các thiên thần làm con gái của Ngài. 
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Surah 43. Az-Zukhruf Juzu 25 

23. - Và giông như thế, không một người báo-trước nào trước Ngươi 
đã được TA cử phái đến cho một thị ưấn mà những người giầu có 
nơi đó lại không nói: “Chúng tôi thấy cha mẹ của chung toi theo 
một tôn giáo nào đó và chắc chắn chúng tôi theo dấu chân của họ.” 

24. - (Người Báo-trước bảo họ): “Sao? Dẫu ta mang đến cho các 
người một Chỉ đạo tốt hơn cái mà các người thấy cha mẹ của các 
người đang theo ư?” Họ đáp: “Chúng tôi không tin nơi điều mà quí 
vị mang đến.” 

25. - Bởi thế, TA đã trừng phạt họ. Hãy xem kết cuộc của những kẻ 
đã phủ nhận (Thông điệp của Allah) xảy ra như thế nào? 

26. - Và khi Ibrãhĩm thưa với phụ thân và người dân của Người: ”Tôi 
vô can về những kẻ (thần linh) mà quí vị tôn thờ. 

27. - “Ngoại trừ Đấng đã sáng tạo ra tôi; và quả thật, Ngài sẽ hướng 
dẫn tôi.” 

28. - Và Người đã làm cho nó1 thành một lời trường cửu cho hậu thế, 
nhờ đó, may ra họ có thể quay trở lại (với Allah). 

29. - Không! TA đã để cho những người (Quraysh) này và cha mẹ 
của họ hưởng thụ (cuộc đời) cho đến khi Chân lý (Qur’ãn) và một 
Sứ giả (Muhammad) minh bạch đến với họ. 

30. - Nhưng khi Chân lý đến với họ, họ bảo: “Đây là trò ảo thuật, và 
chúng tôi không tin nơi Nó (Qur'ãn). 

31. - Và họ bảo: “Tại sao Qur ãn này không được ban xuống cho 
những người (lãnh đạo) của hai thị trấn lớn (Makkah và Iã-if?)” 

32. - Phải chăng họ muốn phân chia Hồng ân của Rabb của Ngươi 
hay sao? Chính TA phân chia sinh kế của họ giữa họ với nhau trong 
cuộc sống trần tục này và TA nâng một sô" người này trội hơn một sô" 
người khác về câ"p bậc để cho người này bắt người kia phục dịch. 
Nhưng Hồng ân (Thiên đàng) của Rabb của Ngươi tốt hơn của cải 
mà họ tích lũy. 

33. - Và nếu không vì lý do muôn cho nhân loại trở thành một cộng 
đồng duy nhâ"t thì TA đã làm cho ai phủ nhận Đâ"ng Ar-Rahmãti có 
được những mái nhà bằng bạc và cầu thang (bằng bạc) để đi lên; 

1 La ìlaha ill Allah (Chỉ Allah là Thượng Đế). 
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34. - Và những cửa nhà (bằng bạc) và những chiếc tràng kỷ (bằng 
bạc) để nằm nghỉ; 

35. - Và những món trang sức bằng vàng. Nhưng tất cả những thứ đó 
chỉ là sự hưởng thụ (ngắn ngủi) của đời sống trần tục này. Và Đời 
sau đôi với Rabb của Ngươi mới là (sự hưởng thụ) đành cho những 
người ngay chính sợ Allah. 

36. - Ai nhắm mắt (làm ngơ) trước Lời Nhắc-nhở của Đâng Ar- 
Rahmãn, TA sẽ chỉ định một tên Shaytãn làm một bạn đường với y. 

37 - Và quả thật, chúng (những tên Shaytãn/Qarĩn) tìm cách cản trở họ 
rời xa con đường (của Allah) trong lúc họ nghĩ họ được hướng dẫn. 

38. - Mãi cho đến khi đến trình diện TA, y bảo (người bạn 
Shaytãn/Qarĩn): “Phải chi tôi với bạn cách xa nhau bằng khoảng 
cách của hai phương đông (thì tốt biết mấy). Thật tồi tệ thay một 
người bạn đường như thế! 

39. - Vào Ngày đó, nó (lời trách móc) chẳng giúp ích gì được cho các 
người khi các người đã làm điều sai quấy; quả thật các người cùng 
san sẻ sự trừng phạt. 

40. - Có thể nào Ngươi (Muhammad) làm cho người điếc nghe được 
hoặc hướng dẫn một người mù hoặc ai đó đang công khai lầm lạc? 

41- Bởi thế, nếu TA có đưa Ngươi đi khỏi (Makkah) thì chắc chắn 
TA sẽ trừng phạt họ. 

42,- Hoặc TA cho Ngươi thây điều (trừng phạt) mà TA đã hứa với 
họ; quả thật, TA có quyền đối với họ. 

43- Bởi thế, hãy bám chắc vào điều đã được mặc khải cho Ngươi. 
Quả thật, Ngươi đang theo đúng Chính đạo. 

44.- Và Nó (Qur'ãn) là Lời Nhắc-nhở được ban cho Ngươi, và người 
dân của Ngươi, và các người sẽ bị chất van (về nó). 

45- Và hãy hỏi những Sứ giả của TA mà TA đã cử đến trước Ngươi 
xem TA có chỉ định những thần linh nào khác ngoài Đấng Ar- 
Rahmãn để cho chung tôn thờ hay không? 

46,- Và chắc chắn TA đã cử Mũsa mang những Phép lạ của TA đến 
gặp Fir'aun và các tên đầu lĩnh của y; do đó, Người bao (chung); 
“Ta là Sứ giả của Đức Rabb của vũ trụ và muôn loai.” 

47- Nhưng khi Người đến gặp chúng với những phép lạ của TA thì 
chúng cười nhạo những phép lạ đó. 
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48. - Và TA cho chúng thấy từ phép lạ này đến phép lạ kia, cái sau 
lớn hơn cái trước và TA đã bắt phạt chúng để may ra chúng thức tỉnh 
mà quay về (với Chính-đạo). 

49. - Và chúng bảo (Mũsa): “Hỡi tên phù thủy kia! Hãy cầu xin Rabb 
của Ngươi hộ bọn ta theo điều mà Ngài đã giao ước với Ngươi bởi vì 
bọn ta muốn được hướng dẫn. 

50. - Nhưng khi TA bôc hình phạt đi khỏi chúng thì này! chúng nuốt 
lời hứa. 

51. - Và Fir'aun đã tuyên bố vđi người dân của y, bảo: “Hỡi dân ta! 
Há ta không làm bá chủ xứ Ai-cập và những dòng sông này đang 
chảy bên dưới ta hay sao? Thế các người không nhìn thấy hay sao? 

52. - “Há ta không trội hơn tên (Mũsa) này hay sao, nó đáng khinh 
và ăn nói không được lưu loát? 

53. - “Thế tại sao nó không được ban cho vòng vàng hoặc không 
được thiên thần tháp tùng?” 

54. - Bởi thế, y đã xúi giục người dân của y khiến họ theo y. Quả 
thật, chúng là một đám người bất tuân và nổi loạn 

55. - Bởi thế, khi chúng khiêu khích TA, TA bắt phạt và nhận tất cả 
bọn chúng chết chìm (dưới biển sâu). 

56. - Và TA đã lấy chúng làm một tiền sự và một thí dụ (bài học) cho 
hậu thế. 

57. - Và khi đứa con trai của Maryam1 được đưa ra làm một thí dụ 
(trong Qur'ãn) thì người dân của Ngươi la lôi về điều đó. 

58. - Và chúng bảo: “Há những thần linh của bọn ta tốt hay Y (‘Isa) 
(tôt hơn?) Chúng đưa vấn đề đó ra cho Ngươi chi vì muốn tranh cãi. 
Không! Chúng là một đám người thích cãi vã. 

59. - Người (Tsa) chỉ là một người bề tôi (của 774-Allah). TA ban ân 
cho Người và lây Người làm một cái gương cho con cháu của Israel. 

60. - Và nếu muôn, TA đã làm ra thiên thần từ các người để kê tục 
nhau trên trái đất. 

‘Isa (Jesus, Giê-su). Người A-rập Quraysh tại Makkah la lôi phản đôi việc cho 
Nabi ‘Isa ngang bằng với các thần thánh của họ. 
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61, - Và quả thật Người ('/sa) là một Dấu hiệu cho biết Giờ (Phán 
xử) sắp xảy ra, bởi thế chớ nghi ngờ về điều đó, nhưng hãy theo TA 
(Allah); Đay là Chính-đạo. 

62, - Và chớ để Shaytãn cản trở các người (theo Chính-đạo). Quả 
thật, nó là kẻ thù công khai của các người. 

63, - Và khi 7sa đến với những bằng chứng rõ rệt, Người bảo: “Chắc 
chăn Ta đến gặp các người với điều sáng suô"t cao minh và để làm 
sáng tỏ một vài điểm mà các người bất đồng ý kiến ưong đó. Bởi 
thế, hãy sợ Allah và nghe theo Ta. 

64, - Quả thật Allah, Ngài là Rabb của Ta và là Rabb của các người. 
Bởi thế, hãy thờ phụng Ngài. Đây là Chính-đạo. 

65, - Nhưng các nhóm (giáo J)hái) giữa bọn chúng bất đồng ý kiến 
VỚI nhau. Bởi thế, khốn kho cho những ai làm điều sai quâỵ (đặt 
điều nói quấy cho Tsa) về sự trừng phạt của Ngày Đau kho (của 
việc Phán xử). 

66..- Phải chăng chúng chỉ chờ đợi Giờ (Phân xử), e rằng nó sẽ bất 
ngờ xảy đến cho chúng trong lúc chúng không nhận thây? 

67. - Vào Ngày đó những người bạn thân tình sẽ trở thành kẻ thù của 
nhau ngoại trừ những người ngay chính sợ Allah. 

68. - “Hỡi bầy tôi của TA! Ngày nay, các ngươi sẽ không lo sợ cũng 
sẽ không buổn phiền: 

69. - Những ai tin tưởng nơi các Dấu hiệu của TA và là người Muslim 
(thần phục Allah). 

70. - Hãy vui vầy bước vào Thiên đàng, các ngươi cùng với vợ của 
các ngươi. 

71. - Đĩa ăn và tách uổng bằng vàng sẽ được chuyền đi vòng đến họ. 
Trong đó có tât cả những món vật mà bản thân (linh hồn) mong ước 
và tât cả những món vật làm đẹp mắt. Và các ngươi sẽ ở trong đó 
đời đời. 

72. - Đấy là Thiên đàng mà các ngươi sẽ thừa hưởng vì những điều 
tốt mà các ngươi đã từng làm (trên thế gian). 

73. - Trong đó sẽ có rât nhiều hoa quả để cho các ngươi dùng. 
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74. - Quả thật, những kẻ tội lỗi sẽ bị phạt Hỏa ngục mà chúng sẽ vào 
ở đời đời. 

75. - Trong đó, chúng sẽ không được giảm nhẹ hình phạt và sẽ vô 
cùng tuyệt vọng. 

76. - Và TA (Allah) đã không hãm hại chúng nhưng chúng là những 
kẻ làm điều sai quấy. 

77. - Và chúng sẽ kêu la: “Hỡi Mãlikl. Hãy xin Rabb của ngài giết phứt 
chúng tôi đi! (Mãlik:) sẽ đáp: “Chắc các ngươi sẽ phải ở đó đời đời.” 

78. - Chắc chắn, TA đã mang Chân lý đến cho các người nhưng đa số 
các người ghét Chân lý. 

79. - Phải chăng chúng sắp đặt công việc Nhưng chính TA mới sắp đặt. 

80. - Phải chăng chúng nghĩ rằng TA không nghe đặng những điều bí 
mật và lời mật nghị của chúng? Vâng, các thiên sứ (thiên thần) của 
TA ở cạnh chúng ghi chép lại (điều chúng âm mưu). 

81. - Hãy bảo chúng: “Nếu quả thật Đấng Ar-Rahmãn có một đứa 
con ữai thì Ta sẽ là một người thờ phụng đầu tiên.” 

82. - Quang vinh và trong sạch thay Rabb của các tầng ười và trái đất, 
Rabb của Ngai Vương, Ngài vượt hẳn những điều chúng đã qui cho Ngài. 

83. - Bởi thế, hãy để mặc chúng lảm nhảm và vui đùa cho đến khi 
chúng đối diện với Ngày (tàn) của chúng mà chúng đã được hứa. 

84. - Và Ngài là Thượng Đế trên trời và là Thượng Đế dưới đất; và 
Ngài là Đấng Chí Minh, Đấng Toàn Tri. 

85. - Và phúc thay Đấng nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất 
và vạn vật giữa trời đất; và Ngài biết rõ Giờ (Phán xử) và (tất cả) 
các người sẽ được đưa về gặp Ngài. 

86. - Và những kẻ mà chúng khấn vái ngoài Ngài (Allah) không có 
quyên can thiệp ngoại trừ những ai làm chứng cho sự Thật (xác nhận 
Chân lý) trong lúc họ biết; 

87. - Và nếu Ngươi có hỏi chúng: “Ai đã tạo hóa các người?” thì 
chắc chắn chúng sẽ đáp: 'Allah!' thế sao chúng lại lánh xa (Allah)! 

88. - Và (Allah biết rõ) lời (than của Muhammad) nói: “Thưa Rabb của 
bề tôi! Những người (Quraysh) này là một đám người không tín tưởng.” 

89. - Bởi thế, hãy lánh xa chúng và nói: Salãm (Bằng an)! Rồi đây 
chúng sẽ sớm biết (sự thật). 
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Sũrah 44. Ad-Dukhãn Juzu 25 ■ip^^ AD-DUKHÃN "W|j§i 

lìltL (Khói Mờ) _jSđSẵ 
Nhan danh Allah, Đấng Rât mực Độ lưỢngJĐấng Rất mực Khoan dung 

1.- Hã. Mĩm. 

2 - Thề bởi Kinh sách (Qur'ãn) rạng ngời; 

3. - Quả thật TA ban Nó (Qur'ãn) xuông vào một đêm đầy ân phúc 
(của tháng Ramadãn). Quả thật, TA là Đấng hằng cảnh cáo; 

4, - Trong đêm đó, mọi công việc công minh đều được quyết định 

5. - Theo Chỉ thị của TA. Quả thật, TA là Đấng hằng cử (các Sứ giả), 

6, - Như một Hồng ân từ Rabb của Ngươi (Muhammad). Quả thật, 
Ngài là Đâng Hằng Nghe, Đấng Hằng Biết (mọi việc), 

I. - Rabb (Đấng Chủ Tể) của các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa 
trời đât nếu các người khẳng định đức tin một cách vững chắc. 

8 - Không có Thượng Đế nào cả duy chỉ Ngài Oà Thượng Đế), Đấng làm 
cho sống và gây cho chết. Rabb của các người và là Rabb cua ông bà to tiên. 

9. - Không, họ đùa cợt trong hoài nghi. 

10, - Bởi thế, Ngươi (Muhammad) hãy đợi xem Ngày mà bầu trời sẽ 
tỏa ra một loại khói mờ rõ rệt. 

II. - Phủ mờ cả nhân loại. Đây là một sự trừng-phạt đau đớn. 

12.- (Họ sệ thưa:) “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài giải tỏa sự trừng 
phạt này đi khỏi chúng tôi, thật sự chúng tôi sẽ là người tin tưởng.” 

13- Làm sao họ có thể tiếp thu được Lời Nhắc nhở trong lúc một Sứ 
giả minh giải đã đến gặp họ, 

14. - Rồi họ quay lánh xa Người và nói: “Đồ thứ học mót, đồ thằng điên.” 

15. - Và chắc chắn, TA sẽ giải tỏa sự trừng phạt đi (khỏi các người) 
ứong một thời gian ngắn; nhưng chắc chắn các người sẽ trở lại (tật cũ). 

16. - Vào Ngày mà TA sẽ túm bắt họ dữ dằn. Quả thật, TA sẽ trừng phạt họ. 

12 - Và trước họ, chắc chắn TA đã xử lý đám người của Fir'aun và 
đã phái một Sứ giả thật vinh dự (Mũsa) đến gặp chúng. 

18.- (Y bảo:) “Hãy giao hoàn cho tôi bầy tôi của Allah (con cháu 
cua Israel). Tôi là một Sứ giả tín nhiệm (được cử đến) với quí vị. 
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Surah 44. Ad-Dukhãn Juzu 25 

19. - “Và chớ tự đề cao mình hơn Allah. Tôi đến gặp quí vị với một 
thẩm quyền rõ rệt. 

20. - “Và tôi cầu xin Rabb của tôi và cũng là Rabb của quí vị che chở 
để khỏi bị quí vị ném đá (giết chết). 

21. - “Và nêu không tin tưởng nơi tôi thì quí vị hãy để cho tôi yên.” 

22. - Bởi thế, Người (Mũsa) cầu nguyện Rabb của Người, thưa: 
“Những người này là một đám người tội lỗi.” 

23. - “Hay cùng với bầy tôi của TA ra đi ban đêm. Các ngươi sẽ bị truy nã. 

24. - “Và hãy rời biển (Hồng hải) rẽ đôi (để cho chúng băng qua). 
Quả thật, chúng là một đoàn quân sẽ bị nhận chìm dưới nước.” 

25. - Có bao nhiêu vườn tược và dòng suôi chúng đã bỏ lại? 

26. - Và ruộng đồng và biệt thự cao sang? 

27. - Và lạc thú (trần gian) mà chúng đã từng hưởng thụ? 

28. - Đúng như thế. Và TA đã làm cho đám người khác thừa hưởng chúng. 

29. - Bởi thê, trời và đât chẳng ai nhỏ lệ (khóc thương) giùm chúng. 
Chúng cũng không được tạm tha. 

30. - Và chắc chắn TA đã giải cứu con cháu của Israel thoát khỏi một 
sự trừng phạt nhục nhã, 

31. - Khỏi Fir'aun, bởi vì quả thật nó ngạo mạn trong sô những kẻ 
bạo ngược, tàn ác quá mức. 

32. - Và chắc chắn TA đã chọn họ trội hơn thiên hạ về kiến thức. 

33. - Và đã ban cho họ những đặc ân mà ưong đó là một sự thử thách rõ rệt. 

34. - Rõ thật những người (Quraysh) này tuyên bô: 

35. - “Quả thật, nó (cái chết) chỉ là cái chết đầu tiên của chúng tôi 
và chúng tôi sẽ không được dựng sống lại.” 

36. - Thê hãy đưa tổ tiên của chúng tôi ưở lại xem nếu quí vị nói sự thật” 

37. - Phải chăng họ tài ba hơn đám dân của Tubba!1 và những ai sống 
trước họ hay sao? TA đã tiêu diệt chúng bởi vì chúng là những ke tội lỗi. 

38. - Và TA đã không tạo các tầng ười và trái đất và vạn vật giữa 
ười đất để vui chơi, 

39. - Chỉ vì chân lý TA đã tạo hai cái đó. Nhưng đa số bọn chúng không biết. 

1 Tubba’ có lẽ là danh xưng của các vua Himyuar ở Yeman của bộ lạc Hamdãn. 
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40. - Quả thật, Ngày Phân-loại (giữa người có đức tin và kẽ vô đức 
tin) là thời điểm đã được ân định cho tất cả bọn chúng, 

41. - Ngày mà không một thân nhân gần nào có thể giúp đỡ một thân 
nhân gân khác vê bất cứ điều gì và họ sẽ không được ai giúp đỡ. 

42. - Ngoại trừ người nào được Allah khoan dung bởi vì Ngài là 
Đâng Toàn Năng, Đấng Hằng Khoan dung. 

43. - Quả thật, cây Zaqqũm, 

44. - Sẽ là thực phẩm của những kẻ tội lỗi, 

45. - Giông như loại dầu nấu sôi, sôi sùng sục trong bụng của chúng, 

46. - Như loại nước sôi hừng hực. 

47. - (Sẽ có tiếng vọng lớn:) “Hãy túm bắt nó lôi vào giữa đám lửa 
cháy bùng, 

48. - “Rồi đổ lên đầu nó hình phạt của nước sôi. 

49. - “(Và mắng): ‘Hãy nếm đi! (Khi xưa) mày quyền thế và vinh dự! 

50. - “Đây thật sự là điều mà các ngươi đã hoài nghi.” 

51. - Quả thật! Những người ngay chính sỢ Allah sẽ được ở một nơi 
an toàn (Thiên đàng). 

52. - Giữa các hoa viên và suôi nước; 

53. - Phục sức bằng áo lụa mịn và gấm thêu, (nằm tựa mình) đổi diện 
nhau, 

54. - Đúng như thế; và TA sẽ kết hôn họ với các tiên nữ có đôi mắt 
to trữ tình. 

55. - Trong đó (Thiên đàng), họ sẽ gọi đủ loại hoa quả an toàn để dùng; 

56. - Trong đó, họ sẽ không nếm qua cái chết nào khác ngoài cái 
chêt lần đâu (ở trần gian); và Ngài (Allah) sẽ bảo vệ họ khỏi sự 
trừng phạt của Lửa cháy bùng, 

57. - Như một Thiên ân từ Rabb của Ngươi (Muhammad)! Đây mới 
là một sự thành tựu vĩ đại. 

58. - Chắc chắn, TA đã làm cho Nó (Qur'ãn) dễ (hiểu) bằng chiếc 
lưỡi (lời nói) của Ngươi để may ra họ ghi nhớ. 

59. - Thôi hãy chờ đợi và họ cũng chờ đợi (như Ngươi). 
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Sũrah 45. Al-Jathiyah Juzu 25 

IPga ỊgỆgg 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Hã. Mĩm. 

2. - Kinh sách do Allah, Đấng Toàn Năng, Đấng Toàn Tri ban xuống. 

3. - Quả thật, trong các tầng trời và trái đất là các Dấu hiệu cho 
những người có đức tin. 

4. - Và trong việc tạo hóa các người cũng như việc Ngài rải các thú vật 
sống khắp nơi là các dấu hiệu cho những người có một đức tin vững chắc. 

5. - Và trong việc ban đêm và ban ngày chạy nối đuôi nhau, và tron^ 
việc Allah gởi bổng lộc (mưa) từ trên trời xuống mà Ngài dùng đe 
làm sông lại lớp đất đã chết khô và trong việc quay chiều gió, là các 
Dâu hiệu cho những người thông hiểu. 

6. - Đó là các câu kinh của Allah mà TA đã đọc cho Ngươi bằng sự thật. Thế, 
chúng sẽ tin nơi lời tường trình nào sau Allah và các Câu kinh của Ngài? 

7. - Khốn khổ cho từng tên láo khoét tội lỗi,- 

8. - Nghe rõ các Lời mặc khải của Allah đã được đọc cho y rồi cứ 
tiếp tục tỏ thái độ ngạo mạn là m như y chẳng hề nghe qua nó bao 
giờ. Thế, hãy báo cho y biết về một sự trừng-phạt đau đớn (về sau). 

9. - Và khi học được điều gì từ các Lời mặc khải của TA, y mang chúng 
ra làm trò cười. Họ là những người sẽ nhận một sự trừng phạt nhục nhã. 

10. - Trước mặt chúng là Hỏa Ngục; và bất cứ điều gì mà chúng đã 
kiếm được sẽ không giúp ích gì được cho chúng va những kẻ mà 
chúng nhận làm vị bao hộ ngoài Allah cũng sẽ không giúp ích gì được 
cho chúng. Và chúng sẽ chịu mộl: sự trừng-phạt vô cùng khủng khiếp. 

11. - (Kinh Qur'ãn) này là một Chỉ đạo. Và những ai không tin tưởng 
nơi các Lời mặc khải của Rabb của họ thì sẽ nhận một sự trừng phạt 
đau đớn của một hình phạt vô cung ghê rỢn. 

12. - Allah là Đấng đã chế ngự biển cả cho các người để cho tàu bè 
lướt sóng chạy tren đó theo sự Chỉ-hưy của Ngai và để giúp các 
người tìm kiếm thiên lộc của Ngài và đe cho các người có dịp tạ ơn. 

13. - Và Ngài đã chế ngự cho các người (sử dụng) bất cứ vật gì trong 
các tâng trời và bất cứ vật gì dưới đất, toàn bộ đều từ Ngài cả. Quả 
thật, trong đó là các Dấu-hiệu cho những người biết ngẫm nghĩ. 
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Surah 45. Al-Jathiyah Juzu 25 

14. - Hãy bảo những ai có đức tin nên tha thứ cho những người tuyệt 
vọng vê những Ngày (Phân xử) của Allah, rằng Ngài sẽ đáp đền (ân 
oán) cho từng nhóm người chiếu theo điều mà họ đã từng làm ra. 

15. - Ai làm điều thiện thì bản thân y sẽ được phúc; và ai làm điều 
ác thì bản thân y sẽ chịu họa. Rồi các người sẽ được đưa trở về gặp 
Ngài (để chịu sự Phán xử). 

16. - Và chắc chắn TA đã ban cho con cháu của Israel Kinh sách, và 
luật lệ và việc tiêp thu thiên khải và cung dưỡng họ với lương thực 
tốt và sạch và đã ữu đãi họ hơn thiên hạ. 

17. - Và TA đã ban cho họ những bằng-chứng rõ rệt về mọi công 
việc (của tôn giáo). Nhưng chỉ từ sau luc tiếp thu đưiợc sự hiều biết, 
họ mới đâm ra ganh tị và chia rẽ nhau (thành giáo phái). Quả thật, 
Allah sẽ giải quyết trường hợp của họ vào Ngày Phục sinh về những 
điều mà họ đã từng tranh chap. 

18. - Rồi TA đặt Ngươi (Muhammad) trên con đường (luật pháp) của 
công việc (tôn giáo). Bởi thế, hãy tuân theo nó và chớ tuân theo 
những điều ước muốn của những kẻ không biết gì. 

19. - Quả thật, chúng chẳng giúp đỡ được Ngươi thoát khỏi (sự trừng 
phạt của) Allah. Và những kẻ làm điều sai quấy là bạn bè tán ượ 
lân nhau. Ngược lại, Allah là Đấng Bảo Vệ của những người ngay 
chính sỢ Allah. 

20. - (Qur'ãn) này là một Soi rọi cho nhân loại và một Chỉ đạo 
(hướng dẫn) và một Hồng ân cho những người có đức tin vững chãi. 

21. - Hoặc phải chăng những kẻ làm điều tội lỗi nghĩ rằng TA sẽ làm 
cho họ ngang bằng với những người có đức tin và làm việc thiện về 
việc sống và chết của họ hay sao? Thật tệ thay điều chúng xét 
đoán! 

22. - Và vì Chân lý Allah đã tạo hóa các tầng trời và trái đất, (mục 
đích) để cho môi linh hồn sẽ được đền trả (xứng đáng) về những 
điều (tốt và xâu) mà họ đã làm ra và sẽ không bị đối xử bât công. 
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Surah 45. Al-Jãthiyah Juzu 25 

23. - Thê Ngươi có thấy kẻ đã lấy lòng ham muốn của y làm thần 
linh của y hay không? Biết thế, nên Allah để mặc cho y lạc hướng 
và Ngài niêm kín cái nghe (thính giác) và quả tim (tấm lòng) của y 
và lấy tâm màn che mắt (thị giác) của y lại. Thế ai sẽ hướng dẫn y 
sau (khi) Allah (từ chối y?) Thế, các người không ghi nhớ hay sao? 

24. - Và chúng bảo: “Chẳng có đời sông nào khác hơn đời sống trần 
tục này. Chúng tôi chết và chúng tôi sống. Chỉ có thời gian giết chết 
chúng tôi thôi.” Chúng không có một chút hiểu biết nào về điều đó. 
Chúng chỉ phỏng đoán. 

25^- Và khi các Lời mặc khải rõ rệt của TA được đọc ra cho chúng 
(vê sự Phục sinh), luận điệu chống chế của chúng chỉ gồm có lời 
này: “Nêu quí vị (Sứ giả) nói sự thật thì hãy đưa ông bà tổ tiên 
chúng tôi trở lại (trần gian) xem!” 

26. - Hãy bảo chúng: “Allah làm cho các người sông, rồi làm cho các 
người chết, rồi sẽ tập trung các người vào Ngày Phục sinh điều mà 
không có chi phải nghi ngờ cả.” Nhưng đa sô" nhân loại không biết. 

27. - Allah nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất, và vào 
Ngày mà Giờ (Phán xử) sẽ được thiết lập, Ngày đó những kẻ làm 
điều gian dối sẽ mất mát. 

28. - Và Ngươi sẽ thấy mỗi cộng đồng sẽ quì gôì xuống; mỗi cộng- 
đông sẽ được gọi đến xem quyển sổ (hành-động) của mình: “Ngày 
này các người sẽ được đền trả xứng đáng về những điều mà các 
người đã từng làm. 

29. - “Quyển sổ này của TA sẽ nói sự thật về các người. Quả thật, 
TA đã cho ghi chép lại những điều các người đã từng làm.” 

30. - Bởi thê, đối với những ai có đức tin và làm việc thiện, Rabb của 
họ sẽ khoan dung họ. Đó là một thắng lợi rạng rỡ. 

31. - Ngược lại, đối với những ai phủ nhận đức tin, (thì sẽ có lời bảo 
chúng): “Há các Lời mặc khải của TA đã không được đọc nhắc các 
người hay sao? nhưng các người đã tỏ ra ngạo mạn và các người là 
một đám người tội lỗi. 

32. - Và khi có lời bảo (chúng): “Quả thật Lời-hứa của Allah là sự 
Thật và Giờ xét xử (cũng thật), không có chi phải nghi ngờ cả thì 
các người thường bảo: 'Chúng tôi không biết Giờ (xét xử) là gì. 
Chúng tôi nghĩ đó chỉ là điều tưởng tượng. Vì thế, chúng tôi không 
có một đức tin vững chắc về nó.'” 
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Sũrah 46. Al-Ahqaf Juzu 26 

33. - Và tội lỗi của những điều mà chúng đã từng làm sẽ lộ ra cho 
chúng thấy và những điều mà chúng đã từng chế giễu sẽ vây hãm 
chúng lại. 

34. - Và sẽ có lời bảo (chúng): “Ngày nay, TA sẽ bỏ quên các người 
giông như việc các người đã từng lãng quên việc gặp gỡ Ngày này 
của các người. Và cho ở của các người se là Lửa (cua Hỏa ngục) va 
các người sẽ không có ai giúp đỡ.” 

35. - Sở dĩ như thê là vì các người thường chê giễu các Lời mặc khải 
của Allah và đời sống trần tục này đã đanh lừa các người.” Bởi thế, 
vào Ngày đó chúng sẽ không được đưa ra khỏi nơi đó (Hỏa ngục) và 
chúng sẽ không còn có dịp trở lại trần gian để sám hối và sửa mình. 

36. - Do đó, mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Rabb (Đấng Chủ Tể) 
của các tầng trời và Rabb của trái đất, Rabb của vũ trụ và muôn loài. 

37. - Và Ngài nắm Uy quyền trong các tầng ười và ưái đất; và Ngài 
là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh. 

ggg 1111 

AL-AHQÃF 
(Vùng Cồn Cát) ÌKH sum 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Hã. Mĩm. 

2. - Kinh sách (Qur’ãn) do Allah, Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh 
ban xuống. 

3. - Và TA đã tạo các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất chỉ 
vì Chân lý và trong một thời gian nhất định. Và những kẻ không có 
đức tin đã lánh xa điều mà họ đã được cảnh cáo. 

4. - Hãy bảo chúng: “Các người có thấy những kẻ mà các người khẩn 
vái ngoài Allah chăng? Hãy chỉ cho ta vật gì của trái đất mà chúng đã 
tạo? hoặc chúng có một phần chia nào ưong các tầng ười hay không? 
hãy mang đên cho ta một kinh sách trước quyển này; hoặc một vài di 
tích hiểu biết mà các người đã thừa hưởng nếu các người nói thật? 

5. - Và còn ai lầm lạc hơn người khấn vái ngoài Allah những kẻ 
(thân linh) sẽ không trả lời y được cho đến Ngày Phục sinh và chính 
chúng cũng không biết việc người ta đang khấn vái chúng? 
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Sũrah 46. Al-Ahqãf Juzu 26 

6. - Và khi nhân loại sẽ được tập trung lại (vào Ngày Phục sinh), 
chúng (các thân linh) sẽ trở thành kẻ thù của họ và sẽ phủ nhận việc 
họ tôn thờ chúng. 

7. - Và khi các Lời mặc khải rõ rệt của TA đã được đọc ra cho chúng, 
những kẻ vô đức tin nói về sự Thật (Qur'ãn) sau khi nó đến tai chúng 
như sau: “Đây là trò phù thủy rõ rệt!” 

8. - Hoặc chúng nói: “Y (Muhammad) đã bịa đặt Nó (Qur'ãn)”? Hãy 
bảo chúng: “Nếu ta đã bịa đặt Nó thì các người sẽ không tài nào 
giúp ta thoát khỏi (hình phạt của) Allah. Ngài biéít rõ điều mà các 
người nói về Nó. Riêng Ngài thôi đủ làm một nhân chứng giữa ta và 
các người. Và Ngài là Đấng Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.” 

9. - Hãy bảo chúng: “Ta không phải là một người bịa đặt điều mới 
trong sô các Sứ giả (của Allah), ta cũng không biết điều gì sẽ xảy 
đên cho ta và cho các người. Thật sự, ta chi tuân theo điều đã được 
mặc khải cho ta và ta chỉ là một Người báo-trước công khai.” 

10. - Hãy bảo chúng: “Các người có nhận thấy chăng, nếu (Qur'ãn 
này) do Allah ban xuống và các người phủ nhận Nó, trong lúc một 
nhân chứng trong con cháu của Israel (như Abdullah bin Salãm) xác 
nhận điều tương tự (ghi trong Kinh sách của họ - Kinh Taurãh) cho 
nên y tin tưởng (và theo Islãm), trong lúc các người lại ngạo mạn. 
Chắc chắn, Allah không hướng dẫn đám người làm điều sai quây.” 

11- Và những kẻ vô đức tin nói về những người có đức tin như sau: 
“Nêu nó (Islãm) là một điều tốt thì những người (Muslim nghèo 
khó) nàỵ đã không gia nhập nó trước bọn ta.” và khi chúng không 
muốn để cho Nó (Qur'ãn) hướng dẫn chúng, chúng bảo: “Đây là một 
điều láo khoét từ xã xưa.” 

12, - Và trước Nó (Qur'ãn) là Kinh sách của Mũsa (Kinh Taurãh) 
được xem như một Hướng đao và một Hồng ân. Và (Qur’ãn) này là 
một Kinh sách bằng tiếng Ả-rập xác nhận lại (sự Thật nơi Kinh 
Taurãh của Mũsa) dùng đe cảnh cáo những ai làm điều sai quây, và 
báo tin mừng cho những người làm tốt. 

13, - Quả thật, những ai nói: “Rabb chúng tôi là Allah,” rồi kiên 
quyêt đứng vững thì sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. 

14, - Họ sẽ là những người Bạn của Thiên đàng, nơi mà họ sẽ vào ở 
trong đó (đời đời), một phần thưởng về những điều (thiện) mà họ đã 
từng làm (trên thế gian). 
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Sũrah 46. Al-Ahqaf Juzu 26 

15. - Và TA đã truyền cho con người nên hiếu thảo và ân cần với cha 
mẹ của mình. Mẹ của y đã CƯU mang y nặng nhọc và hạ sanh y 
trong đau đđn; thời gian CƯU mang và dứt sữa y là ba mươi tháng. 
Mãi cho đên khi y trưởng thành và được bốn mươi tuổi, y cầu 
nguyện, thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài ban cho bề tôi khả 
năng và sức mạnh để bề tôi có thể đền đáp về các Ân huệ mà Ngài 
đã ban cho bê tôi và cho cha mẹ của bề tôi và để cho bề tôi có thể 
làm điều thiện được Ngài chấp nhận. Và xin Ngài nhân từ với bề tôi 
vê con cháu của bề tôi. Quả thật, bề tôi quay về sám hối với Ngài 
và là một người Muslim (thần phục Ngài). 

16. - Họ sẽ là những người nằm trong cư dân của Thiên đàng mà TA 
sẽ thu nhận về công đức tốt nhất mà họ đã làm và bỏ qua những 
việc làm xâu xa của họ,. Đây là Lời hứa chân thật đã được hứa với 
họ (trên thế gian). 

17. - Và có kẻ nói tiếng ‘Hứ” với cha mẹ của mình, bảo: “Có phải 
hai ông bà đã (dọa) tôi hứa rằng tôi sẽ được đưa ra (khỏi mộ) trở lại 
trong lúc những thế hệ đã qua đời trước tôi (đâu có ai sống lại)?” Và 
hai ông bà cầu xin Allah giúp đỡ (và rầy con:) “Khổ thân con đấy! 
Con phải tin tưởng! Quả thật, Lời hứa cua Allah là sự Thật.” Nhưng 
y nói: “Điều này chẳng qua chỉ là chuyện cổ tích mà thôi.” 

18. - Đó là những kẻ mà lời (hừng phạt) đối với chúng đã được xác 
minh đúng sự thật nơi những cộng đồng của loài Jinn và loài người 
đã qua đời trước chúng. Chúng quả thật là những kẻ sẽ mất mát nhất 
(ở Đời sau). 

19. - Và tất cả sẽ được ban cho câp bậc tùy theo công việc mà họ đã 
làm và để Ngài (Allah) đền trả lại họ đầy đủ về việc làm của họ; và 
họ sẽ không bị đối xử bất công. 

20. - Và vào Ngày mà những kẻ vô đức tin sẽ được đưa đến trước 
Lửa (của Hỏa ngục) và (có lời bảo chúng): “Các người đã tiêu phí 
các món vật tốt trong đời của các người nơi thê gian và các người đã 
vui hưởng chúng. Bởi thê, Ngày nay các người, sẽ được đền bù lại 
băng hình phạt nhục nhã vì lý do các người đã tỏ ra ngạo mạn trên 
mặt đât, bất châp lẽ phải và sự thật và bởi vì các người đã bất tuân 
và dây loạn.” 
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Surah 46. Al-Ahqãf Juzu 26 

21. - Và hãy nhớ (Hủd), người anh em của bộ lạc 'Ãd khi Người cảnh 
cáo người dân của Người sông nơi vùng cồn cát (ở phía Nam của 
bán đảo A-rập); và trước và sau (thời kỳ của) Người đã có những 
Người báo-trước đến bảo họ: “Hãy thờ phụng riêng Allah thôi. Thật 
sự, ta sợ giùm cho các người về sự trừng phạt của một Ngày to tát.” 

22. - Họ đáp: “Có phải ông đến gặp chúng tôi để bắt chúng tôi bỏ 
các thân linh của chúng tôi? Thê hãy mang điều (hình phạt) mà ông 
đã hăm dọa chúng tôi đên cho chúng tôi thấy đi nếu ông nói thật?” 

23. - (Hũd) bảo: “Chỉ riêng Allah biết rõ (Giờ khắc mà) tai họa (sẽ 
xảy đên cho các người). Và ta chỉ truyền đạt cho các người điều 
(trừng phạt) mà ta được cử mang đến. Nhưng ta thấy các người là 
một đám người thật ngu xuẩn.” 

24. - Nhưng khi thây nó (hình phạt) đang tiến đến thung lũng của họ 
như một đám mây dày đặc, họ bảo: “Đám mây này sẽ ban cho 
chúng ta nước mưa.” (Hũd bảo:) “Không, đó là (hình phạt) mà các 
người thúc giục cho mau đến! - một ưận gió mang một sự trừng phạt 
đau đớn bay đến 

25. - Tàn phá mọi vật theo Mệnh Lệnh của Rabb của nó. Bởi thế, 
sáng hôm sau chẳng còn thây gì ngoài những căn nhà (đổ nát) của 
họ. TA báo oán đám người tội lỗi đúng như thế. 

26. - Và chắc chắn TA đã định cư họ trong sự (phồn thịnh) mà TA đã 
không dùng để định cư các người (hỡi đám người Quraysh!) và TA 
đã ban cho họ thính giác, thị giác và tấm lòng (cùng trí tuệ), nhưng 
thính giác, thị giác va tấm lòng của họ chẳng giúp ích gì được cho 
họ khi họ tiếp tục bài bác các Lời mặc khải của Allah và họ sẽ bị 
vây hãm kín mít bởi các điều mà họ đã từng chế giễu. 

27. - Và chắc chắn TA đã tàn phá những thị trấn xung quanh các 
người và đã trình bày các Dấu hiệu bằng nhiều cách để các người có 
dịp trở lại (nẻo chánh). 

28. - Thế tại sao những kẻ mà chúng nhận làm những thần linh ngoài 
Allah, một hình thức đưa họ đến gần Ngài- không đến giúp họ đi? 
Không, chúng đã bỏ họ đi mất dạng. Và đó chỉ là lời nói dối của họ 
và là một điều mà họ đã bịa đặt. 
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Sũrah 46. Al-Ahqãf Juzu 26 

29. - Và khi TA (Allah) quay một nhóm (ba đến mười con) Jinn 
hướng vê phía Ngươi (Muhammad) và lắng nghe (Ngươi) đọc 
Qur'ãn. Và khi chúng hiện diện nơi đó, chúng bảo nhau: “Hãy im 
lặng nghe (Qur'ãn)!” Bởi thế, khi cuộc xướng đọc chấm dứt, chúng 
trở về cảnh cáo người dân của chúng. 

30. - Chúng bảo: “Hỡi người dân chúng tôi! Chúng tôi đã nghe đọc 
một Kinh sách đã được ban xuống sau Mũsa, xác nhận lại điều đã 
có trước Nó, hướng dẫn đến Chân lý và Chính đạo (Islãm). 

31. - Hỡi người dân chúng tôi! Hãy đáp lại Người mời-gọi của Allah 
(Nabi Muhammad) và tin tưởng nơi Người; Ngài (Allẳh) sẽ tha thứ 
tội lỗi của quí vị cho quí vị và giải cứu quí vị khỏi sự trừng phạt đau 
đớn. 

32. - Và ai không đáp lại Người mời-gọi của Allah, thì sẽ không trôn 
thoát khỏi (Allah) được trên trái đất cũng sẽ không có các vị bảo hộ 
nào ngoài Allah cả. Họ đang lầm lạc rõ rẹt.” 

33. - Há họ không nhận thây rằng Allah, Đấng đã tạo hóa các tầng 
trời và trái đất và không bao giờ mỏi mệt bởi việc tạo hóa chúng, sẽ 
thừa khả năng làm cho người chết sống lại hay sao? Vâng, quả thật, 
Ngài thừa quyền năng làm được tất cả mọi vật. 

34. - Và vào Ngày mà những kẻ vô đức tin sẽ được dắt đến trước 
Lửa (của Hỏa ngục với câu hỏi:) “Há Lửa này không thật hay sao?” 
Chúng sẽ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi, Vâng ạ!” (Allah) phán: ‘Thế 
hãy nếm sự trừng phạt vì tội các ngươi đã từng phủ nhận đức tin.” 

35. - Do đó, hãy kiên nhẫn như các Sứ giả đầy cương nghị (trước 
Ngươi) đã từng chịu đựng và chớ nóng lòng về chúng (những kẻ vô 
đức tin). Bởi vì vào Ngày mà chúng nhìn thấy điều (trừng phạt) đã 
được hứa với chúng, chúng sẽ có cảm tưởng như đã ở lại trên trái 
đất chỉ một giờ trong một ngày. (Qur'ãn là) một Thông điệp. Thế 
phải chăng chỉ đám người bất tuân mới bị tiêu diệt hay sao? 

■ ■■■ .-•? - > 
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Surah 47. Muhammad Juzu 26 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Những ai không tin tưởng và cản trở (người khác) không cho theo 
con đường của Allah là những kẻ mà việc làm sẽ trở thành vô nghĩa. 

2. - Còn những ai có đức tin và làm việc thiện và tin tưởng nơi những 
điều (mặc khải) đã được ban xuống cho Muhammad bởi lẽ đó la 
Chân lý từ Rabb (Allah) của họ, thì sẽ được Ngài (Allah) xóa bỏ mọi 
điều xấu xa (tội lỗi) và cải thiện điều kiện của họ. 

3. - Sở dĩ như thế là vì những kẻ vô đức tin tuân theo điều giả dối, và 
những người có đức tin tuân theo chân lý từ Rabb của họ. Và Allah 
trinh bày những thí dụ (ngụ ngôn) của họ cho nhân loại đúng như thế. 

4- Do đó, khi các người giao chiến với những kẻ không tin, hãy đập 
vào cô của chúng cho đến khi các người thắng được chúng, rồi trói 
chặt chúng lại; sau đó, hoặc trả tự do hoặc bắt chúng chuộc mạng 
cho đên khi chiên hanh trút bỏ gánh nặng của nó. (Allah truyền lệnh 
cho các người) như thế. Và nếu Allah muốn thì đích thân Ngài sẽ 
trừng phạt chúng. Nhưng Ngài muốn dùng người này để thử thách 
người kia. Và những ai bị giết vì con-đường cua Allah, thì chắc chắn 
Ngài sẽ không bao giờ làm phí mất công lao của họ. 

5. - Ngài sẽ sớm hướng dẫn và cải thiện điều kiện của họ; 

6. - Và Ngài sẽ thu nhận họ vào Thiên đàng mà Ngài sẽ cho họ biết. 

7. - Hỡi những ai có niềm tin! Nếu các người giúp (Chính nghĩa của) 
Allah thì Ngài sẽ giúp các người trở lại và làm cho bàn chân của các 
người đứng vững chắc. 

8. - Và những kẻ không tin sẽ bị tiêu diệt và (Allah) sẽ triệt tiêu việc 
làm của chúng. 

9. - Như thê là vì chúng ghét những điều (mặc khải) mà Allah đã ban 
xuông. Cho nên Ngài đã biến việc làm của chúng thành vô-nghĩa. 

10. - Há chúng không đi xa ưên trái đất để xét xem kết cuộc (tàn 
khôc) của những kẻ sống (ác đức) trước chúng như thế nào ư? Allah 
đã tiêu diệt chúng. Và những kẻ không có niềm tin sẽ không tránh 
khỏi số phận tương tự. 

11. - Như thế là vì Allah là Đấng Che Chở của những người có đức 
tin, trong lúc những kẻ không co niềm tin không có Đang che chở 
nào cả. 
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Surah 47. Muhammad Juzu 26 

12. - Quả thật, Allah sẽ thu nhận những người có đức tin và làm việc 
thiện vào những Thiên đàng phía dưới có các dòng sông chảy; còn 
những kẻ không có niềm tin thì huởng lạc (ở đời nay); và chung ăn 
uống như thú vật; và chỗ ở của chúng sẽ là Lửa (của Hoa ngục). 

13. - Có bao nhiêu thị trấn phú cường hơn thị ưấn (Makkah) của 
Ngươi (Muhammad), quê hương đã trục xuất Ngươi đi nơi khác, đã 
bị TA tiêu diệt? Bởi thế, không có ai cứu chúng cả. 

14. - Thế một người có được một bằng chứng rõ rệt từ Rabb của y có 
giống với một kẻ mà việc làm tội lỗi của nó tỏ ra hấp dẫn đôi với nó 
và tuân theo dục vọng của nó hay không? 

15. - Hình ảnh của Thiên đàng đã được hứa với những người ngay 
chính sợ Allah sẽ là nơi có những dòng sông nước ưong vắt không 
hôi tanh, có những dòng sông sữa tươi mà mùi vị không thay đổi, có 
những dòng sông rượu mà người uống cảm thấy sảng khoái, có 
những dòng sông mật ong tinh khiết; có đủ loại trái cây ngon ngọt 
và sự Tha-thứ từ Rabb của họ. (Người ở trong Thiên đàng) có giông 
với một kẻ đời đời ở trong Lửa (của Hỏa ngục) và uống một loại 
nước cực sôi cắt đứt ruột cua y thành từng đoạn hay không? 

16. - Trong bọn chúng có người đến nghe Ngươi (Muhammad) 
(truyên giảng); cuối cùng khi chúng rời khỏi Ngươi, chúng nói với 
những ai đã được ban cho sự hiểu biết (như sau:) “Điều mà Y vừa 
nói là gì vậy?” Chúng là những kẻ mà Allah đã niêm phong quả tim 
(tâm lòng) và chỉ biết theo dục vọng của mình. 

17. - Ngược lại, những ai được hướng dẫn thì sẽ được Allah gia tăng 
thêm Chỉ đạo và được ban cho lòng sùng kính và sỢ Allah. 

18. - Thế phải chăng chúng chỉ chờ đợi Giờ (Phân xử)? E rằng nó sẽ 
xảy đên cho chúng bất ngờ. Nhưng chắc chắn đã xảy ra những điềm 
báo trước của nó. Và khi nó thực sự xảy ra thì sự tưởng nhớ của 
chúng có mang (lợi) gì đến cho chúng? 

19. - Bởi thế, nên biết rằng quả thật, không có Thượng Đế nào khác 
duy chỉ Allah thôi. Và hãy xin (Ngài) tha thứ tội của Ngươi 
(Muhammad) và tha thứ cho các tín đồ nam và nữ. Và Allah biết rõ 
việc các người di chuyển và nơi chốn nghỉ ngơi của các người. 
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Sũrah 47. Muhammad Juzu 26 

20. - Và những ai có niềm tin bảo: “Tại sao không có một chương 
kinh nào được ban xuống cho chúng tôi?” Nhưng khi có một chương 
đề cập cụ thể vấn đề được ban xuông trong đó co nói đến việc chiến 
đấu thì Ngươi sẽ thấy những kẻ mang sẩn trong lòng một chứng 
bệnh (đạo đức giả) sẽ đảo mắt nhìn Ngươi giống như cái nhìn của 
một người thất thần sắp chết; nhưng đáng đời cho chúng. 

21. - Vâng lệnh (Allah) và lời nói lịch sự (sẽ tốt cho chúng hơn!) Bởi 
thế, khi vấn đề (chuẩn bị chinh chiến) đã được giải quyết, sau đó 
nêu chúng chân thật với Allah thì điều đó tốt cho chúng. 

22. - Thế phải chăng, nếu các người quay lưng (phản đạo) thì có lẽ 
các người sẽ làm điều thối nát trên trái đất và cắt đứt tình máu mủ 
ruột thịt? 

23. - Chúng là những kẻ mà Allah đã nguyền rủa; cho nên Ngài đã 
làm cho chúng điếc và mù. 

24. - Há chúng không chịu nghiền ngẫm Qur'ãn hay là quả tim (tấm 
lòng) của chúng đã bị khóa chặt (niêm kín)? 

25. - Quả thật, những ai quay lưng phản đạo sau khi đã nhận chân 
Chỉ đạo (của Allah) thì là những kẻ đã bị Shaytãn xúi giục và bị nó 
hứa hão. 

26. - Như thế là vì chúng nói với những kẻ ghét điều (mặc khải) do 
Allah đã ban xuống (như sau): “Chúng tôi sẽ tuân theo quí vị về một 
phân công việc.” Nhưng Allah biết điều bí mật của chúng. 

27. - Thế (tình trạng) sẽ ra sao khi các Thiên thần đến bắt hồn của 
chúng lúc chết bằng cách đập vào mặt và lưng của chúng? 

28. - Như thế là vì chúng tuân theo điều làm phật lòng Allah và ghét 
điêu làm hài lòng Ngài. Bởi thế, Ngài triệt tiêu việc làm của chúng. 

29. - Phải chăng những ai mang trong lòng một chứng bệnh (đạo đức 
giả) nghĩ rằng Allah sẽ không đưa ra ánh sáng nỗi oán ghét của 
chúng hay sao? 
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Sũrah 47. Muhammad Juzu 26 

30. - Và nêu muốn, TA (Allah) có thể vạch mặt chúng cho Ngươi 
(Muhammad) thấy; nhưng Ngươi có thể nhận ra chúng qua những 
nét đặc trưng của chúng. Và chắc chắn, Ngươi nhận ra chúng qua 
giọng nói của chúng; và Allah biết rõ những điều các người làm. 

31. - Và chắc chắn TA (Allah) sẽ thử thách các người cho đến khi TA 
biêt rõ ai là người trong các người đã chiến đâu anh dũng và kiên 
trì, và TA sẽ thử thách tình ưạng của các người. 

32. - Quả thật, những ai không có đức tin và cản trở (người khác) 
theo con đường của Allah và chống đối Sứ giả (của Allah) sau khi 
đã được hướng dân thì sẽ không làm tổn thương Allah một mảy 
may; ngược lại, Ngài sẽ biến việc làm của chúng thành vô nghĩa. 

33. - Hỡi những ai có niềm tin! Hãy tuân lệnh Allah và tuân lệnh Sứ 
giả (của Allah) và chớ làm phí mất công lao của các người. 

34. - Quả thật, những ai không có niềm tin và cản trở (thiên hạ) xa 
khỏi con đường của Allah rồi chết như những kẻ vô đức tin thì chắc 
chắn Allah sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. 

35. - Bởi thế, chớ nản lòng và chớ nhút nhát kêu gào hòa bình trong 
lúc các người đang nắm ưu thế; và Allah đang ở cùng với các người. 
Và không bao giờ Allah sẽ làm phí mất công sức của các người. 

36. - Cuộc sống trần tục này chỉ là một cuộc vui chơi và tiêu khiển. 
Và nêu các người có đức tin và sợ Allah, thì Ngài sẽ đãi ngộ các 
người xứng đáng và không đòi hỏi gì từ tài sản của các người. 

37. - Nếu Ngài hỏi nó (tài sản) từ các người và làm áp lực đối với 
các người thì các người sẽ keo kiệt ôm giữ nó và Ngài sẽ đưa ra ánh 
sáng nỗi oán ghét (được giấu kín trong lòng của các người). 

38. - Này các người! Các người là những người được kêu gọi chi 
dùng (tài sản) cho Chính nghĩa của Allah nhưng trong các người có 
một số keo kiệt (ôm giữ của). Và ai keo kiệt thì chỉ keo kiệt bất lợi 
cho bản thân mình thôi bởi vì Allah Giầu có và Đầy đủ trong lúc các 
người là những kẻ nghèo khó. Và nếu các người quay lưng (bỏ Islãm 
và không tuân lệnh của Allah) thì Ngài sẽ đưa một đám người khác 
đên thay thê các người rồi họ sẽ không giông như các người. 
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Sũrah 48. Al-Fath Juzu 26 

1- Quả thật, TA (Allah) đã ban cho Ngươi (Muhammad) một thắng 
lợi rõ rệt. 

2, - Để Allah tha thứ cho Ngươi tội lỗi của Ngươi trong quá khứ và 
trong tương lai; và hoàn tất An huệ của Ngài cho Ngươi và hướng 
dẫn Ngươi theo Chính đạo; 

3, - Và Allah đã tận tình giúp đỡ Ngươi bằng một sự giúp đỡ mãnh 
liệt. 

4, - Ngài là Đâng ban sự bình lặng xuốhg tấm lòng của những người 
có đức tin để cho đức tin của họ ngày càng gia tăng; và các lực 
lượng (Thiên thần) trên trời và (lực lượng của tín đồ) dưới đất đều là 
của Allah cả. Và Aỉỉah là Đấng Hằng Biết hết, Rất mực Sáng suốt. 

5, - Để Ngài có thể thu nhận các nam và nữ tín đồ vào những Thiên 
đàng bên dưới có các dòng sông chảy để vào ở trong đó đời đời; và 
Ngài sẽ xóa bỏ những điều xấu xa của họ; và điều đó dưới nhãn 
quan của Allah là một thắng lợi vẻ vang nhất. 

6, - Và để Ngài có thể trừng phạt những tên đạo đức giả, nam và nữ, 
và những người thờ thần tượng, nam và nữ, đã nghi xấu về Allah, 
đên lượt chúng sẽ đền tội; và chúng đón nhận cơn thịnh nộ của 
Allah, và Ngài sẽ nguyền rủa chúng và chuẩn bị sẩn cho chúng Hỏa 
ngục, một mức đến cuối cùng rất xâu. 

7, - Và các lực lượng trên trời và dưới đất đều là của Allah cả. Và 
Allah là Đấng Hằng Biết hết tất cả, Rất mực Cao Minh. 

8, - Chắc chắn TA (Allah) đã phái Ngươi (Muhammad) đến làm một 
Nhân chứng, vừa báo tin mừng vừa cảnh cáo. 

9, - Để các người (hỡi các tín đồ!) có thể tin tưởng nơi Allah và Sứ 
giả của Ngài và ủng hộ và tôn vinh Người, và tán dương Ngài 
(Allah) sáng và chiềuT 
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Sũrah 48. Al-Fath Juzu 26 

10, - Thật sự, những ai tuyên thệ trung thành với Ngươi (tại 
Hudaybiyah) thì chỉ là tuyên thệ trung thành với Allah ây thôi. Tay 
của Allah đặt lên trên tay của họ; bởi thế, ai nuốt lời thề, thì là bội 
ước với chính mình. Ngược lại, ai giữ đúng lời-thề với Allah, thì sẽ 
sớm được Ngài ban cho một phần thưởng rất lớn. 

11, - Những người Ả-rập vùng sa mạc trì ưệ (trong việc tham chiến) 
sẽ nói với Ngươi: “Chúng tôi bận lo cho tài sản và gia đình của 
chúng tôi; hãy cầu xin (Allah) tha thứ cho chúng tôi.” Miệng của 
chúng nói ra điều chẳng có trong lòng. Hãy bảo chúng: “Thế ai có 
khả năng can thiệp giúp các người với Allah về bâ't cứ điều gì nếu 
Ngài muốn trừng phạt hay tưởng thưởng các người? Không, Allah 
rât đỗi am tường những điều các người làm. 

12, - “Không, các người nghĩ rằng Sứ giả (của Allah) và những người 
có đức tin sẽ không bao giờ trở về gặp gia đình, và điều đó làm cho 
các người cảm thây khoan khoái trong lòng và các người đã có tư 
tưởng xâu; và các người là một đám người sắp bị suy vong.” 

13, - Và ai không tin tưởng nơi Allah và Sứ giả của Ngài, thì quả thật 
TA đã chuẩn bị cho những kẻ không có đức tin một ngọn Lửa cháy 
bùng. 

14, - Và Allah nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất. Ngài tha 
thứ cho người nào Ngài muôn và trừng phạt kẻ nào Ngài muốn. Và 
Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

15, - Những người trì trệ (trong việc tham chiến) sẽ nói (với các 
người) khi thấy các người ra đi thu nhặt chiến lợi phẩm: “Hãy cho 
chúng tôi theo quí vị.” Chúng muốn thay đổi Lời-phán của Ắllah. 
Hãy bảo chúng: “Chớ bao giờ theo chúng tôi! Allah đã phán như thế 
cho các người từ trước.” Nhưng chúng lại bảo: “Không, quí vị ganh tị 
với chúng tôi.” Không, chúng chỉ hiểu được chút ít. 
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Sũrah 48. Al-Fath Juzu 26 

16. - Hãy bảo những người Ả-rập vùng sa-mạc trì trệ (trong việc 
tham chiên): “Các người được kêu gọi đi tham chiến chông một đám 
người đã từng quen thuộc với chiến tranh dữ dội, hoặc các người 
chiến thăng chúng hoặc các người đầu hàng. Bởi thế, nếu các người 
tuân lệnh thì Allah sẽ trọng thưởng các người; và nếu các người 
quay bỏ đi (đào ngũ) như trường hợp các người đã từng làm trước 
đây, thì Ngài sẽ trừng phạt các người bằng một sự trừng phạt đau 
đớn.” 

17. - Người mù, người què, và người bệnh không bị khiển trách (nếu 
không tham chiến). Và ai tuân lệnh Allah và Sứ giả của Ngài thì sẽ 
được thu nhận vào Thiên đàng bên dưới có các dòng sông chảy; 
ngược lại, ai quay lưng bỏ đi (đào ngũ) thì sẽ bị phạt bằng một sự 
ưừng phạt đau đớn. 

18. - Chắc chắn Allah hài lòng với những người có đức tin khi họ 
tuyên thệ trung thành với Ngươi dưới tàn cây (tại Hudaybiyah) bởi vì 
Ngài biết điều nằm trong lòng của họ; bởi thế, Ngài đã ban sự bình 
lặng xuống cho họ; và Ngài ân thưởng họ bằng một cuộc thắng lợi 
gần kề, 

19. - Và họ sẽ thu nhặt rất nhiều chiến lợi phẩm. Và Allah Toàn 
Năng, Rất mực Sáng suốt. 

20. - Và Allah đã hứa vđi các người việc các người sẽ tiếp thu rất 
nhiều chiến lợi phẩm và Ngài đã giục điều này mau đến cho các 
người, và đã giữ tay của người (địch) xa các người, và để cho nó trở 
thành một Dâu hiệu cho những người có đức tin, và để Ngài hướng 
dẫn các người theo Chính đạo. 

21. - Và kể cả những (thắng lợi và chiến lợi phẩm) khác (mà Allah 
đã hứa nhưng) chưa thuộc quyền của các người nhưng Allah đã tóm 
thâu chúng bởi vì Allah có toàn quyền trên tất cả mọi vật. 

22. - Và nếu những kẻ không có đức tin đến tấn cồng các người thì 
chăc chăn chúng sẽ quay tháo lui rồi chúng sẽ không tìm được một 
Đâng Che chở và một Cứu nhân nào để giúp dở. 

23. - Đường lối xử lý của Allah đã xảy ra tìr trước. Và Ngươi sẽ 
không bao giờ thấy có một sự thay đổi trong Đường lôi của Allah. 
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Surah 48. Al-Fath Juzu 26 

24. - Và Ngài (Allah) là Đấng đã giữ tay của chúng lại không cho tấn 
công các người và giữ tay của các người không cho tấn công chúng 
tại thung lũng Makkah sau khi Ngài đã làm cho các người thắng 
chúng. Và Allah Hằng Thấy những điều các người làm. 

25. - Chúng là những kẻ không có đức tin và cản trở các người không 
cho vào Al-Masjid al-Harãm (tại Makkah) viì giữ những con vật tế 
lại không cho dắt đến chỗ tế. Và nếu không vì những người có đức 
tin, nam và nữ, mà các người không nhận ra (sông trà trộn với chúng 
nơi đó), và rằng các người có thể giết lầm họ và vì thế vô tình các 
người có thể phạm tội (sát nhân) đối với họ (thì Allah đã cho phép 
các người tấn công vào Makkah rồi; nhưng Ngài đã giữ tay của các 
người lại) để Allah có thể khoan dung người nào Ngài muốn. Nếu 
họ sống tách biệt thì chắc chắn TA sẽ trừng phạt những kẻ không có 
đức tin trong họ bằng một sự trừng phạt đau đđn. 

26. - Khi những kẻ không có đức tin bộc lộ trong lòng niềm tự hào và 
tự cao của Thời kỳ Ngu muội (tại Hudaybiyah) thì ngược lại Allah 
ban sự trầm tĩnh của Ngài xuống cho Sứ giả của Ngài và cho những 
người có đức tin và bắt họ tôn trọng Lời phán về việc sùng kính và 
sợ Allah và họ xứng danh và xứng đáng với nó. Và Allah Biết hết 
tất cả mọi việc. 

27. - Chắc chắn Allah sẽ xác nhận sự thật về sự mục kích1 của Sứ giả 
của Ngài: chắc chắn các người sẽ vào AlMasịid al-Harãm (tại 
Makkah) an toàn, đầu cạo trọc và tóc cắt ngán (theo nghi thức làm 
Hajj hay 'Umrah), không sợ hãi, nếu Allah muốn. Bởi vì Ngài biết 
điêu mà các người không biết. Và ngoài cái đó, Ngài sẽ ban cho 
một thắng lợi gan kề. 

28. - Ngài là Đấng đã cử Sứ giả (Muhammadl) của Ngài, mang Chỉ 
đạo và Tôn giáo của Chân lý (Islăm) đến để thắng tất cả mọi tôn 
giáo. Và Allah đủ làm một Nhân chứng (cho sự thật này). 

1 Theo Thỏa hiệp Hudaybiyyah, người Muslim sẽ được phép viếng thăm Ngôi đền 
Ka’bah vào năm sau, đầu cạo trọc hoặc tóc cắt ngắn đúng với hình ảnh mà Nabi đã 
thấy trong giác mộng của Người trước đó. 
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29.- Muhammad là Sứ giả của Allah. Và những ai theo Người thì 
nghiêm khắc vđi những kẻ không có đức tin nhưng rất thương xót 
lẫn nhau. Ngươi sẽ thấy họ cúi mình, quì mọp (bái phục), tìm kiếm 
thiên ân từ Allah và sự hài lòng của Ngài. Dìu vết của họ nổi trên 
gương mặt của họ qua tì vết của việc phủ phuc. Đó là hình ảnh của 
họ (được mô tả) trong (Kinh) Taurãh\ và hình ảnh của họ trong 
(Kinh) thì như là một hạt giống đâm ra chồi và trở thành cứng, và 
dày đặc và đứng thẳng trên thân cây của nó, làm đẹp mắt và mát 
lòng người gieo. Kết quả là nó làm cho những kẻ không có đức tin 
đâm thù hận họ. Và Allah hứa tha thứ và ban phần thưỏng vĩ đại cho 
những ai trong họ có đức tin và làm việc thiện. 

AL-HUJURÃT 
(Nội Phòng) 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1- Hỡi những ai có niềm tin! Chớ tiền khởi sự trước mặt Allah và Sứ 
giả của Ngài. Và hãy sợ Allah. Quả thật, Allah Hằng Nghe và Hằng 
Biết (mọi việc). 

2, - Hỡi những ai có niềm tin! Chớ cất giọng của các người cao hơn 
giọng nói của Nabi (Muhammad) và chớ nói lớn tiếng với Người khi 
nói chuyện, giống như việc các người thường ăn nói lớn tiếng với 
nhau, e rằng việc làm của các người sẽ trở thiinh vô nghĩa trong lúc 
các người không nhận thấy điều đó. 

3, - Quả thật, những ai hạ giọng của mình trước mặt Sứ giả của Allah 
thì là những người mà tấm lòng đã được Allah rèn luyện cho ngay 
chính. Họ sẽ được tha thứ và được một phần thưởng rất lớn. 

4, - Quả thật, những ai lớn tiếng gọi Ngươi (Muhammad) từ bên 
ngoài nội phòng, thì đa số đều là những người thiếu suy nghĩ. 
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5. - Phải chi họ chịu khó chờ chốc lát cho đến khi Ngươi bước ra 
ngoài phòng để tiêp họ thì tốt cho họ hơn. Và Allah Hằng Tha Thứ, 
Rất mực Khoan dung. 

6. - Hỡi những ai có niềm tin! Nếu có một kẻ gây rối mang tin tức 
đên báo cáo với các người, hãy kiểm tra nó cho thật kỹ e rằng vì 
ngu xuẩn, các người có thể làm hại đến người (khác) rồi sau đó đâm 
ra hối hận về điều các người đã làm. 

7. - Và nên biết rằng Sứ giả của Allah đang sống với các người. Nếu 
Người làm theo sở thích của các người về nhiều vấn đề, thì chắc 
chăn các người sẽ gặp nhiều điều phiền phức. Nhưng Allah làm cho 
đức tin thăm thiết vào tâm lòng của các người và tô điểm nó xinh 
đẹp trong lòng của các người và làm cho việc vô đức tin, gây rối và 
bât tuân đáng ghét đối với các người. Đó là những người được 
hướng dẫn. 

8. - (Đó là) một thiên sủng và một thiên ân từ Allah. Quả thật, Allah 
Biết Hết, Rất Cao Minh. 

9. - Và nếu có hai nhóm tín đồ giao chiến, hãy giải hòa giữa đôi bên. 
Nhưng nêu nhóm này áp bức và lấn át nhóm kia thì hãy đánh nhóm 
áp bức cho đến khi họ trở về phục tùng Mệnh Lệnh của Allah. Bởi 
thê, nêu họ chiêu hồi thì hãy giải hòa giữa hai nhóm một cách công 
băng và vô tư. Quả thật, Allah yêu thương những người công bằng, 
vô tư. 

10. - Chỉ những người có đức tin mới là anh em với nhau (trong đạo). 
Do đó, hãy giải hòa giữa hai anh em của các người. Hãy sỢ Allah để 
may ra các người được khoan dung. 

11. - Hỡi những ai có niềm tin! Một đám người này chớ nên cười chê 
một đám người nọ. Biết đâu đám người này tốt hơn đám người nọ 
(và ngược lại). Và một sô phụ nữ này không nên cười chê một số 
phụ nữ nọ. Biêt đâu nhóm phụ nữ này tốt hơn nhóm phụ nữ nọ (và 
ngược lại). Chớ nói xâu lẫn nhau và chớ mắng nhiếc nhau bằng cach 
bêu tên tục (của nhau ra trước công chúng). Bêu tên xâu của một 
người sau khi y đã tin tưởng là một việc xấu xa. Và ai không chừa 
bỏ (thói xấu đó) thì là những người làm điều sai quây. 
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12. - Hỡi những ai có niềm tin! Hãy tránh nghi kỵ càng nhiều càng 
tốt. Quả thật, nghi kỵ trong một vài trường hợp là một tội. Chớ dọ 
thám cũng chớ nói xâu lẫn nhau. Phải chăng một trong các người 
thích ăn thịt của người anh em của mình đã chết hay sao? Bởi thế, 
nên gớm ghiếc việc đó. Và hãy sợ Allah. Quả thật, Alỉah Hằng quay 
lại (Tha thứ), Rất mực Khoan dung. 

13. - Hỡi nhân loại! TA đã tạo hóa các người từ một người nam và 
một người nữ và làm cho các người thành quốc gia và bộ lạc để các 
người nhận biêt lẫn nhau (như anh em). Quả thật, dưới cái Nhìn của 
Allah, người vinh dự nhất là người ngay chính và sợ Allah nhất trong 
các người. Quả thật, Allah Biết hết, Rất Am tường (mọi việc). 

14. - Những người Ả-rập (của vùng sa mạc) nói: “Chúng tôi tin 
tưởng.” Hãy bảo chúng: “Các người chưa có đức tin. Ngược lại hãy 
nói: 'Chúng tôi thần phục (trong Islãm).' Bởi vì đức tin chưa thấm 
sâu vào tấm lòng của các người. Và nếu các người vâng lệnh Allah 
và Sứ giả của Ngài, thì Ngai sẽ không giảm bớt điều gì trong việc 
làm của các người. Quả thật, Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan 
dung. 

15. - Chỉ những ai tin tưởng nơi Allah và Sứ giả của Ngài rồi không 
nghi ngờ điêu gì và chiến đấu bằng cả tài sản lẫn sinh mạng của họ 
cho Chính đạo của Allah mới là những người có đức tin. Họ là 
những người chân thật. 

16. - Hãy bảo chúng (những kẻ không có đức tin): “Phải chăng các 
người muôn dạy Allah về tôn giáo của các người trong lúc Allah 
biêt hết mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất hay sao? Và 
Allah biết hết mọi việc.” 

17. - Chúng xem việc theo Islãm của chúng như một ân huệ ban cho 
Ngươi. Hãy bảo chúng: “Các người chớ xem (việc theo) Islãm của 
các người là một ân huệ dành cho Ta (Muhammad). Không, Allah 
đã ban ân cho các người trong việc Ngài đã hướng dẫn các người 
đến với đức tin, nếu các người chân thật. 

18. - “Quả thật, Allah biết điều vô hình của các tầng trời và trái đất. 
Và Allah thây hết tất cả những điều các người làm.” 
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Sũrah 50. Qãf Juzu 26 

QĂF 7 
(Của mẫu tự Ả-rập) 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Qãf. Thề bởi (Kinh) Qur'ãn quang vinh. 

2. - Không, chúng ngạc nhiên về việc có một Người báo-ưước xuất 
thân từ chúng đến gặp chúng. Bởi thế, những kẻ không có đức tin 
lên tiếng: “Đây là một điều lạ lùng! 

3. - “Có thật chăng, khi chúng tôi chết và thành cát bụi (chúng tôi sẽ 
sống trở lại?) (Nếu thật như thế, thì) đó là một sự trở về xa xôi.” 

4. - Chắc chắn TA (Allah) thừa biết việc đất đai ăn tiêu (thân xác 
của) chúng; nhưng có một quyển sổ bộ đời còn lưu trữ nơi TA. 

5 - Không, chúng phủ nhận Chân lý (Qur'ãn) khi Nó đến với chúng 
cho nên chúng dam ra lúng túng (không biết thật hay giả). 

6. - Há chúng không nhìn lên bầu trời bên ưên chúng xem TA đã dựng và 
trang hoàng nó như thế nào và không có một kẽ hở nào trong đó ư? 

7. - Và trái đất mà TA đã trải rộng và dựng trên đó những quả núi 
vững chắc và làm mọc ra đủ cặp thảo mộc xinh đẹp. 

8. - Một sự quan sát và một sự nhắc nhở cho từng người tôi quay về. 

9. - Và TA ban nước mưa đầy ân phúc từ trên trời xuống mà TA dùng 
làm mọc ra vườn tược và trái hạt vào mùa gặt. 

10. - Và cây chà-là cao lớn đâm ra trái từng chùm lủng lẳng, chồng 
lên nhau; 

11. - Làm lương thực cho bầy tôi (của Allah). Và TA dùng nó để làm sống 
lại một mảnh đất đã chết khô cằn. Và việc Phục sinh sẽ giống như thế. 

12. - Trước chúng, người dân của Nũh, và Dân cư của Rass, người 
dân Thamủd, đã phủ nhận (Chân lý). 

13. - Và 'Ẫd, Fir'aun, và anh em của Lũt, 

14. - Dân cư của khu rừng (Aykah) và người dân của Tubba'; mỗi dân 
tộc đều cho các Sứ giả nói dối cho nên lời đe dọa của TA thể hiện. 

15. - Phải chăng TA đã mỏi mệt với việc tạo hóa đầu tiên? Không, 
chúng nghi ngờ về sự tạo hóa mới (việc Phục sinh). 
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Surah 50. Qãf Juzu 26 

16. - Và chắc chắn TA đã tạo hóa con người và biết điều mà bản thân y 
thì thào (xúi giục) y bởi vì TA gần kề y hơn tĩnh mạch nơi cổ của y. 

17. - Khi hai vị Thu-nhận (Thiên thần) thu nhận (ghi hành động), một 
vị ngồi bên phải và mọt vị ngồi bên trái. 

18. - Không một lời nào y thốt ra mà vị Canh gác (thiên thần) bên 
cạnh lại không sấn sàng (ghi xuống); 

19. - Và khi tình trạng đau đớn của cái chết thực sự xảy ra, (sẽ có lời 
bảo y): “Đây là cái mà nhà ngươi cố tránh!” 

20. - Và tiếng Còi sẽ được hụ lên: Đấy là Ngày của Lời đe dọa. 

21. - Và mỗi người (linh hồn) sẽ bước đến (trình diện). Đi theo y là 
một (vị Thiên thân) dẫn đường và một vị (Thiên thần) làm chứng. 

22. - (Sẽ có lời bảo y): “Nhà ngươi đã lơ-là về việc này. Bây giờ TA 
tháo bỏ tâm màn của ngươi và cặp mắt của ngươi ngày nay sáng tỏ.” 

23. - Và người bạn đồng hành của y thưa: “Đây (hồ sơ) của y có sẵn nơi tôi!” 

24. - “Hai ngươi hãy ném từng tên vô đức tin ương ngạnh vào Hỏa ngục. 

25. - “Kẻ ngăn cản điều tốt, phạm pháp và nghi ngờ, 

26. - “Kẻ đã dựng một thần linh cùng với Allah. Hãy ném nó vào chỗ 
trừng phạt khac nghiệt nhất.” 

27. - Người bạn (Shaytãn) của y sẽ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! (Bề) 
tôi đã không làm cho y phạm giới. Nhưng tự y lạc hướng xa ấy thôi.” 

28. - (Allah sẽ) phán: “Các ngươi không được cãi vã trước mặt TA. 
TA đã gởi cho các ngươi Lời đe dọa (Canh cằo); 

29. - “Lời tuyên án nơi TA không thay đổi; và TA không đối xử bất 
công với các bầy tôi của TA.” 

30. - Vào Ngày mà TA sẽ phán cho Hỏa ngục: “Nhà ngươi đầy hết chỗ 
hay chưa?” Nó sẽ thưa: “(Bẩm Allah!) Còn ai (đến) nữa hay không?” 

31. - Và Thiên đàng sẽ được mang đến trước mặt những người ngay 
chính và sợ Allah, không xa. 

32. - “Đây là món đã được hứa với mỗi người biết hối cải và chăm chú, 

33. - “Người sỢ Đấng ar-Rahmãn vô hình và đến với một tấm lòng phục thiện. 

34. - “Các ngươi hãy bước vào đó (Thiên đàng) với sự Bằng an; đó là 
Ngày của một đời sống vĩnh cửu.” 

35. - Trong đó, họ sẽ có vô vàn món vật mà họ ao ước và còn nhiều 
món khác nữa nơi TA. 
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Surah 50. Qaf Juzu 26 

36. - Và có bao nhiêu thế hệ hùng cường hơn chúng về quyền lực đã 
bị TA tiêu diệt trước chúng và đã trôi giạt đi khắp nơi ưên mặt đất? 
Có còn chăng một chỗ lánh nạn cho chung? 

37. - Chắc chắn, trong đó (Qur'ãn) có một sự nhắc-nhở cho ai có một 
quả tim (lương tri), hoặc lắng tai nghe và là một nhân chứng. 

38. - Và chắc chắn TA đã tạo hóa các tầng ữời và ưái đất và vạn vật 
giữa hai chúng trong sáu Ngày và TA không hề mỏi mệt. 

39. - Bởi thế, hãy cố gắng chịu đựng với những điều chúng nói và tán dương 
Lời ca tụng Rabb của Ngươi trước khi mặt ười mọc và trước khi nó lặn. 

40. - Và hãy tán dương Ngài suốt một phần của ban đêm (trong các 
cuộc lê Magrib và 'Ishã) và sau những lần phủ phục. 

41. - Và hãy chú ý nghe vào Ngày mà Người Gọi sẽ lớn tiếng gọi từ 
một chỗ rất gần, 

42. - Ngày mà chúng sẽ thực sự nghe một Tiếng Gầm (dữ dội). Đó sẽ 
là Ngày (mà mọi người) sẽ bước ra (khối mộ). 

43. - Quả thật, TA là Đâng làm cho sông và gây chết. Và tất cả sẽ trở 
về gặp TA, 

44,- Ngày mà trái đất sẽ chẻ làm hai, nhả chúng ra để chúng vội 
chạy đến (tập họp). Đó là một cuộc tập họp sẽ thật sự (xảy ra) dễ 
dàng đối VỚI 7)4. 

45.- TA biêt rõ điều chúng nói; và Ngươi (Muhammad) không là 
một người cưỡng bách chúng (theo đạo). Bởi thế, hãy dùng Kinh 
Qur'ãn mà cảnh cáo ai là người sợ Lời Đe dọa của TA. 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1, - Thề bởi những (trận gió) phân tán; 

2, - Và những (đám mây) mang nặng (hạt mưa); 

3, - Và những (chiếc tàu) lướt đi nhẹ nhàng êm ái; 

4, - Và những vị phân phối (thiên lộc và thiên ân) theo Mệnh Lệnh;- 

5, - Điều mà các người đã được hứa chắc chắn sẽ (đến) thật. 

6, - Việc Phán xử chắc chắn sẽ xảy ra. 

520 



11 
ssẫ ['!; H ) 

y§ 
9 

ã 

lf i> éís^.© ụâbsỂ <j}p<j^ ^1© <?ứ^ Sr>^ £^)i 

ỐẶ^Í © bỷ&x/Pàijfe^ô ờỳỉ^ổể © ấsỊ 

0 <ífe sế[ỷ ^J^v'i^4fy/^ LẨÃ^ *■ © 

) Vj0 ôj*>ì$* ư^-'^? lý^ 

-^ .» . .» .. .^99 "í 

Õỳ^cỷỨỊ 

\®&é^Ấ*5í l*^7 Ẳfc£- ấá J*©Ọjẳịaẩ 

JÉ>> 

m 

11' 

ẵ 
:tó 

XíÃfj>^c^ ^5^44^3 iI^ý^t/^iẬ jàó\y\cXỷ^ 

'ỉặịặ; ©^JoJ^^vệ==^ỊjAj4j^(£Ằ!íj d\Ì^À£==»Ị^ls CỆ) J|Ịj 

< —Ọù 
[ii 
pỊò 

Ít 

i 
!§?, 



Sũrah 51. Adh-Dhariyãt Juzu 26 

7. - Thề bởi bầu trời đầy các con đường (quỹ đạo), 

8. - Quả thật, các người có nhiều ý kiến dị biệt. 

9. - Lánh xa Nó (Qur'ãn) là người lánh xa. 

10. - Những kẻ phỏng đoán (và nói dôi) bị nguyền rủa: 

11. - Những ai vô tâm, lơ là, 

12. - Chúng hỏi: “Ngày Phán xử khi nào xảy ra?” 

13. - (Đó là) Ngày mà chúng sẽ bị xử (đốt) trên Lửa. 

14 - Hãỵ nếm sự trừng phạt này của các người. Đây là cái (hình 
phạt) mà các người thường hối thúc cho mau đến. 

15. - Quả thật, những người sỢ Allah sẽ ở trong các hoa viên và suối nước, 

16. - Hưởng mọi thứ mà Rabb (Allah) của họ ban cho. Quả thật, trước 
đó họ là những người làm việc nghĩa. 

17. - Ban đêm họ thường ít ngủ. 

18. - Và thường cầu xin (Allah) tha thứ trước hừng đông. 

19. - Và trong tài sản của họ, có phần qui định dành cho người ăn xin 
và người túng thiếu nhưng không xin xỏ. 

20. - Và trên trái đất có những dấu hiệu cho những người có đức tin vữhg chãi, 

21. - Và nơi bản thân của các người. Thê các người chưa nhìn thây ư? 

22. - Và trên trời có bổng lộc và những thứ mà các người đã được hứa. 

23. - Bởi thế, thề bởi Rabb (Đấng Chủ Tể) của các tầng trời và trái 
đât, đó là sự Thật giông như cái (Thực tại) mà các người đang nói. 

24. - Há Ngươi (Muhammad) đã biết câu chuyện về các vị khách 
vinh dự của Ibrãhĩm hay chưa? 

25. - Khi đến gặp Người, họ chào: “Bằng an” (Ibrãhĩm) đáp: “Bằng 
an”. Họ là những người lạ mặt. 

26. - Rồi Người quay vào gặp người nhà; sau đó, mang thịt bò con béo ra. 

27. - Người đặt nó trước mặt khách và thưa: “Quí vị không dùng hay sao?” 

28. - (Khi thấy họ không ăn), (Ibrãhĩm) đâm sỢ họ. Họ bảo: “Chớ 
sợ! ’ và báo cho Người tin mừng về một đứa con trai hiểu biết. 

29. - Nhưng bà vợ của Người bước đến trước, lớn tiếng than. Bà vừa 
lây tay đập vào trán của mình vừa nói: “Một bà lão hiem hoi” 

40-- Họ đáp: “Rabb (Đang Chủ Tể) của bà đã truyền đúng như thế. 
Bởi vì Ngài là Đấng Rất Cao Minh, Toàn Tri, Biết (hết tất cả). 
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Surah 51. Adh-Dhãriyãt Juzu 27 

31, - (Ibrãhĩm) bảo: “Thế công tác của quí vị là gì, thưa các vị sứ?” 

32, - Họ đáp: “Chúng tôi được phái đến gặp một đám người tội lỗi, 

33, - “Để trút lên chúng (mưa) đá (làm bằng) gạch nung, 

34, - “Đã được Rabb của Ngươi (Ibrãhĩm) đánh dấu để trừng phạt 
những kẻ tội lỗi thái quá.” 

35, - Bởi thê, chúng tôi đưa ai là người có đức tin ra khỏi nơi đó; 

36, - Nhưng chúng tôi không thấy ai ngoài một gia đình Muslim. 

37, - Và chúng tôi đã để lại nơi đó một dấu hiệu (làm bài học) cho 
những ai sợ sự trừng phạt đau đớn. 

38, - Và về Mũsa khi TA phái Người đến gặp Fir'aun với một thẩm 
quyền rõ rệt. 

39, - Nhưng ỷ vào quyền hành, hắn (Fir'aun) quay lưng làm ngơ và 
bảo: “(Đây là) một tên phù thủy hay một thằng điên.” 

40, - Bởi thế, TA đã bắt phạt hắn và lực lượng của hắn. Và TA đã 
quẳng chúng xuống biển; và hắn (Fir'aun) là một tên đáng trách. 

41, - Và về bộ tộc 'Ãd (là một dấu hiệu) khi TA gởi một trận cuồng 
phong tàn pha đến trừng phạt chúng; 

42, - Nó không bỏ sót một vật gì khi ùa đến, ngoại trừ việc để lại 
những đống vụn rã rời. 

43, - Và về bộ tộc Thamũd (là một Dấu hiệu) khi có lời bảo chúng: 
“Các người hãy tạm hưởng lạc ứong một thời gian ngắn.” 

44, - Nhưng chúng xấc xược thách thức Mệnh Lệnh của Rabb của chúng. 
Do đó, lưỡi tầm set đã đánh chúng trong luc chúng đang ngóng nhìn. 

45, - Bởi thê, chúng không đứng dậy cũng không tự cứu mình được. 

46, - Trước đây, người dân của Nũh cũng đã bị tiêu diệt như thế. Quả 
thật, chúng là một đám người bất tuân, nổi loạn. 

47, - Và bầu ười, TA đã dựng nó bằng sức mạnh và TA làm cho nó bao la. 

48, - Và trái đất, TA đã trải nó ra rộng; và Đấng trải ấy thật là Ưu việt. 

49, - Và TA đã tạo hóa mọi vật theo cặp để cho các người ghi nhớ. 

50, - Bởi thê, hãy chạy đến với Allah, quả thật, Ta (Muhammad) là 
một Người báo-trước rõ rệt do Ngài cử đến với các người. 

51, - Và chớ tôn thờ một thần linh nào cùng với Allah. Quả thật, Ta 
là một Người báo-trước công khai do Ngài cử đến với các người. 
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Sũrah 51. Adh-Dhariyat Juzu 27 

52, - Đúng như thế; không một Sứ giả nào đến gặp những ai sống trước 
chúng mà không bị xuyên tạc là 'một tên phù thủy hay một thằng điên'. 

53, - Phải chăng đây là lời di chúc mà chúng truyền cho nhau? 
Không, chúng la một dân tộc thái quá. 

54, - Bởi thế, hãy quay lánh xa chúng. Ngươi không bị khiển trách. 

55, - Và hãy nhắc nhở. Và sự nhắc nhở có lợi cho những người có đức tin. 

56, - Và TA đã tạo ra loài Jinn và loài người chỉ để thờ phụng TA. 

57, - TA không đòi hỏi bổng lộc từ chúng và cũng không đòi chúng nuôi TA. 

58, - Chính Allah là Đấng Cung cấp bổng lộc (cho tất cả), Chủ Nhân 
của Quyền-lực, Rất hùng mạnh. 

59.- Bởi thế, phần của những kẻ làm điều sai quấy giống với phần của 
những người bạn của chúng. Bởi thế, chớ để chúng thúc giục TA. 

60.- Khốn khổ cho những kẻ vô đức tin về Ngày mà chúng đã dược hứa. 

Mẵlrsr! at-tũr . 
. 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

I- Thề bởi ngọn Núi (nơi đã xảy ra việc mặc khải); 

2, - Và bởi Kinh sách đã được ghi khắc; 

3, - Nơi miếng da thuộc được mở ra; 

4, - Và bởi Ngôi Đền ở bên trên bẩy tầng trời; 

5, - Và bởi mái vòm (bầu trời) được dựng cao; 

6, - Và bởi đại dương (nổi sóng) dâng trào; 

7, - Quả thật, sự trừng-phạt của Rabb của Ngươi chắc chắn sẽ xảy ra, 

8, - Không ai có thể tránh khỏi đặng; - 

9, - Ngày mà bầu trời sẽ rung chuyển dữ dội; 

10, - Và những ngọn núi sẽ dời đi một cách khủng khiếp. 

II- Bởi thế, vào Ngày đó những kẻ phủ nhận sự thật sẽ rất thống khổ; 

12. - Những ai bông đùa nói chuyện vô bổ. 

13. - Vào Ngày mà chúng sẽ bị xô xuống Lửa của Hỏa ngục bằng 
một cuộc xo mạnh bạo. 

14. - “Đây là Lửa mà các người thường phủ nhận.” 
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Surah 52. At-Tur Juzu 27 

15. - Thế phải chăng đây là trò ảo thuật? hay là các người không 
nhìn thấy? 

16. - Hãy chịu đốt trong đó. Dù các người rán chịu hay không chịu 
nổi thì điều đó bằng thừa đối với các người. Bởi vì các người chỉ 
nhận lây quả báo về những việc làm của các người mà thôi. 

17. - Quả thật, những người ngay chính sỢ Allah sẽ thực sự ở trong 
Thiên đàng và sẽ sung sướng; 

18. - Hưởng hạnh phúc mà Rabb của họ ban cấp và Rabb của họ sẽ 
giải cứu họ khỏi sự trừng phạt của Hỏa ngục. 

19. - “Hãy ăn uống thỏa thuê do công trình mà các người đã làm.” 

20. - Họ sẽ tựa mình nằm nghỉ trên những chiếc tràng kỹ được xếp 
thành hàng và TA sẽ kết hôn họ với những tiên nữ với đôi mắt to, 
đẹp và trữ tình. 

21. - Và những ai có đức tin và con cái của họ cùng theo họ trong Đức 
tin, TA sẽ cho con cái của họ đoàn tụ với họ (nơi Thiên đàng). Và TA 
sẽ ân thưởng họ không thiếu một thứ gì về những việc làm (tốt) của 
họ. Mỗi người là một bảo chứng cho những điều ma họ đã làm ra. 

22. - Và TA sẽ gia tăng cho họ trái cây và thịt ngon tùy món mà họ thích. 

23. - Trong đó (Thiên đàng), họ sẽ trao cho nhau một cái tách không 
chứa lời tầm phào và không tội lỗi. 

24. - Và được hầu hạ bởi những thiếu niên xinh đẹp như những viên 
ngọc trai được giữ kỹ. 

25. - Họ sẽ bước đến gặp nhau hỏi han. 

26. - Nói: “Trước đây chúng tôi và gia đình thường lo lắng; 

27. - “Nhưng Allah đã ban ân cho chúng tôi và cứu chúng tôi khỏi 
hình phạt cua Lửa đốt cháy. 

28. - “Quả thật, trước đây chúng tôi đã từng cầu nguyện Ngài. Rõ 
thật, Ngài là Đấng Rất mực Nhân từ, Rất mực Khoan dung.” 

29. - Bởi thế, hãy nhắc nhỡ. Do Ân huệ của Rabb của Ngươi, Ngươi 
không phải là một tên thầy bói cũng không phải là một người điên. 

30. - Hoặc có phải chúng nói: “(Y là) một nhà thơ. Bọn ta đợi xem, 
sớm muộn gì y cũng gặp tai nạn.” 

31. - Hãy bảo chúng: “Các người hãy đợi, Ta cùng chờ đợi với các người.” 
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Surah 52. At-Tũr Juzu 27 

32. - Phải chăng đầu óc của chúng bảo nói ra điều này? Hay là chúng thái quá? 

33. - Phải chăng chúng nói: “Y đã bịa đặt Nó.” Không, chúng không tin tưởng. 

34. - Thế hãy để chúng mang một Lời tường trình giống như Nó (Qur'ãn) 
đến nếu chúng nói thật. 

35. - Phải chăng chúng đã được tạo hóa từ cái không là gì cả? Hay chúng là 
những đáng tạo hóa? 

36. - Phải chăng chúng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất? Không, chúng 
không có một niềm tin vững chắc. 

37. - Phải chăng chúng giữ các kho tàng của Rabb của Ngươi? hoặc chúng 

có toàn quyền quản lý (các kho tàng)? 

38. - Hoặc phải chăng chúng có một cái thang dùng đi lên ười để nghe 

(những điều bí mật của Thiên thần?) Bởi thế, hãy để cho những kẻ nghe 

lỏm đưa ra một bằng chứng rõ rệt thử xem? 

39. - Hoặc phải chăng Ngài chỉ có con gái còn con ưai thì của các người? 

40. - Phải chăng Ngươi đã đòi chúng tiền thù lao cho nên chúng nợ nần chồng chất? 

41. - Hoặc phải chăng chúng nắm điều Vô-hình cho nên chúng viết nó xuống? 

42. - Hoặc phải chăng chúng mưu đồ (hại Ngươi?) Nhưng chính những kẻ vô 

niềm ứn lại rơi vào mưu đồ của chúng. 

43. - Phải chăng chúng có một Thượng Đế khác hơn Allah? Thật quang vinh thay 

Allah! Ngài vượt hẳn nhữhg điều mà chúng đã qui cho Ngài. 

44. - Và dẫu chúng có thấy một mảnh trời rơi xuống thì chúng vẫn nói: “Đó 
là những đám mây kết lại thành đóng lớn!” 

45. - Bởi thế, hãy để mặc chúng cho đến lúc chúng sẽ gặp Ngày (tàn) của 
chúng mà chúng sẽ bất tỉnh; 

46. - Ngày mà âm mưu của chúng sẽ không giúp ích gì được cho chúng và 
chúng sẽ không được ai cứu giúp. 

47. - Và chắc chắn những kẻ làm điều sai quấy sẽ nhận một sự trừng phạt 

ngoài cái đó nhưng đa số bọn chúng không biết. 

48. - Và hãy kiên nhẫn đợi Quyết định của Rabb của Ngươi bởi vì quả thật 

Ngươi nằm dưới Mắt của TA (Allah); và hãy tán dương lời ca tụng Rabb 
của Ngươi khi Ngươi thức giấc (hay đứng dâng lễ). 

49. - Do đó, hãy tán dương Ngài vào ban đêm và vào lúc các vì sao lặn. 

' ■ :.:V' 

, - AN-NAJM 

A _ __.- 
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Sũrah 53. An-Najm Juzu 27 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lương, Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Thề bởi ngôi Sao khi nó đi xuống (lặn); 

2. - Người Bạn của các người không lạc hướng cũng không nhầm lẫn; 

3. - Và Người không nói theo sở thích; 

4. - Quả thật, nó (Qur’ãn) chỉ là điều mặc khải đã được mặc khải; 

5. - Người được một vị (Thiên Thần-Jibr3) rất quyền lực dạy cho; 

6. - (Một Vị) toàn vẹn về mọi mặt; rồi Người đi lên. 

7. - Và Người (Jibrìl) xuất hiện trên phần cao nhất của chân trời; 

8. - Rồi Người tiến đến gần; 

9. - Xa bằng khoảng cách của hai cây cung hoặc gần hơn; 

10. - Bằng cách đó, Ngài đã mặc khải cho người bề-tôi điều mà Ngài muôn. 

11. - Tấm lòng (của Muhammad) không dối trá về điều mà Người đã thấy. 

12. - Thế các người muốn tranh cãi với Người về điều mà Người đã thây ư? 

13. - Và chắc chắn Người đã thây Vị (Jibrĩl) vào lúc giáng trần lần thứ hai. 

14. - Gần Cây Bách hương của biên giới xa thẳm; 

15. - Gần nó (Cây Bách hương) là Thiên đàng Cư ngụ; 

16. - Khi Cây Bách hương được bao phủ bởi cái vốn bao phủ (nó); 

17. - Mắt nhìn không quay sang cũng không vượt quá tầm mức (giới hạn); 

18. - Chắc chắn Người thấy những Dấu hiệu lớn nhất của Rabb của Người. 

19. - Há các người đã thây (thần) Al-Lãt và (thần) Al-'Uzza, 

20. - Và Manãt, (nữ thần) thứ ba hay sao? 

21. - Phải chăng nam giới thuộc về các người còn nữ giới thì thuộc về Ngài? 

22. - Một sự phân chia như thế thật chẳng công bằng! 

23. - Đó chẳng qua là những tên gọi mà cấc người và cha mẹ của các người 

đã qui cho chúng chứ Allah đã không ban xuống một thẩm quyền nào. 

Chúng chỉ tưởng tượng và theo điều mà bản thân của chúng mong muốn 

trong lúc một Chỉ đạo từ Rabb của chúng đã đến với chúng. 

24. - Hoặc phải chăng con người sẽ được điều mà y mong ước? 

25. - Nhưng cái sau cùng và cái trước tiên (đời này) đều là của Allah cả. 

26. - Và có bao nhiêu thiên thần trong các tầng trời mà sự can thiệp chẳng 

có kêt quả gì trừ phi Allah chấp thuận cho ai mà Ngài muôn và hài lòng? 
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Sũrah 53. An-Najm Juzu 27 

27. - Quả thật, những ai không tin tưởng nơi Đời sau đã dùng tên của 
phái nữ mà đặt cho thiên thần. 

28. - Trong lúc chúng chẳng có một chút hiểu biết gì về việc đó. Quả 
thật, chúng chỉ làm theo tưởng tượng. Và điều tưởng tượng chẳng 
thay thế được sự Thật. 

29. - Do đó, hãy lánh xa kẻ nào làm ngơ trước Lời Nhắc nhở (Qur’ãn) 
của TA và chỉ ham muốn đời sông trần tục này. 

30. - Đó là mức hiểu biết mà chúng đã đạt đến. Quả thật, Rabb 
(Đấng Chủ Tể) của Ngươi là Đáng biết rõ ai đi lạc khỏi Con-đường 
của Ngài và ai là người đã được hướng dẫn. 

31. - Và mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là của 
Ngài cả. Mục đích để Ngài trừng phạt những ai phạm tội ác về 
những điều mà chúng đã làm và để tưởng thưởng những người làm 
tốt với cái tốt nhất (Thiên đàng), 

32. - Những ai tránh được những tội lớn và các tội al-Fawãhish (như 
thông gian, ngoại tình) ngoại trừ những điều xúc phạm nhỏ nhặt. 
Quả thạt, Rabb của Ngươi giầu lòng Tha thứ bao la. Ngài biết rõ cac 
người khi Ngài tạo ra các người từ đất (bụi) và khi các người hãy 
còn là thai nhi nằm trong bụng mẹ của các người. Bởi thế, chớ tự 
cho mình ữong sạch. Ngài biết rõ ai là người sỢ Allah nhất. 

33. - Há Ngươi (Muhammad) đã thây một người quay lưng (bỏ đi), 

34. - Hắn cho một ít rồi ngưng tay? 

35. - Phải chăng hắn hiểu biết điều vô-hình cho nên hắn thấy (tương lai)? 

36. - Há hắn đã không được thông báo về những điều ghi trong các tờ 
Kinh của Mũsa hay sao? 

37. - Và (nơi các tờ Kinh của) Ibrãhĩm, vốn đã hoàn tất nhiệm vụ? 

38. - (Các tờ Kinh đó ghi) rằng: không một người chất đầy (tội lỗi) 
nào lại vác giùm gánh nặng (tội lỗi) của người khác. 

39. - Và rằng: con người chỉ lãnh phần mà hắn cố gắng làm ra; 

40. - Và rằng: nỗ lực của hắn sẽ sớm được thấy; 

41. - Rồi hắn sẽ được tưởng thưởng bằng một phần thưởng trọn vẹn; 

42. - Và cuối cùng là sự trở về gặp Rabb của Ngươi (Muhammad). 

43. - Và chính Ngài là Đấng làm cho cười và làm cho khóc; 

44. - Và chính Ngài là Đấng làm cho sống và gây cho chết. 
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Surah 53. An-Najm Juzu 27 

45. - Và chính Ngài là Đấng tạo ra cặp (đôi), nam và nữ; 

46. - Từ tinh dịch khi nó xuất ra; 

47. - Và rằng Ngài có nhiệm tái tạo (phục sinh) một lần thứ hai; 

48. - Và chính Ngài là Đấng ban cho sự giầu sang và làm cho mãn nguyện; 

49. - Và chính Ngài là Rabb (Đấng Chủ Tể) của Sao Thiên Lang. 

50. - Và chính Ngài là Đấng đã tiêu diệt bộ lạc 'Ẩd thuở xưa; 

51. - Và không bỏ sót (bộ tộc) Thamũd. 

52. - Và cả người dân của Nũh trước đây bởi vì chúng đã từng bất 
công và phạnìĩ giới quá mức. 

53. - Và (Ngài đã tiêu diệt) những thị trấn đổ phế. 

54. - Bởi thế, cái (hình phạt) từng bao phủ đã bao phủ chúng. 

55. - Thê Ân huệ nào của Rabb của ngươi mà ngươi hãy còn nghi ngờ? 

56. - Đây là một Người báo-trước trong loạt người báo-trước đã có từ xưa. 

57. - (Báo trước) việc sắp đến (Giờ Phán xử) sẽ đến; 

58. - Ngoài Allah ra, không ai có thể chuyển hướng nó được; 

59. - Thế các người ngạc nhicn về lời tường trình (Qur'ãn) này chăng? 

60. - Và nhẹ dạ cười đùa chứ không khóc lóc; 

61. - Và phí mất thời gian (ham vui); 

62. - Thôi hãy quì mọp xuống phủ phục Allah và thờ phụng Ngài. 

AL-QAMAR 
ll<ấ.ìểẼỂkỉ£: n ■■ V- __ . 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đâng Rất mực Khoan dung 

1-- Giờ (Phán xử) đã gần kề và mặt Trăng chẻ làm đôi; 

2. - Và nếu chúng có thấy một Phép-lạ chúng vẫn quay bỏ đi và bảo: 
“Đây là một trò ao thuật liên-hồi (và dữ-dội).” 

3. - Và chúng phủ nhận và làm theo sở thích; và mỗi vấn đề đều được kết thúc. 

4. - Và chúng đã tiếp thu tin tức mà nội dung hăm dọa khiến chúng cả SỢ; 

5. - (Qur'ãn chứa) điều khôn ngoan vô cùng thâm thúy; nhưng những 
Lời Cảnh cáo chẳng thấm tháp gì chúng cả. 

6. - Bởi thế, hãy lánh xa chúng (hỡi Muhammad!) và chờ đến Ngày mà 
Người gọi sẽ gọi chúng đến đoi diện với một điều hết sức khủng khiếp; 
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Surah 54. Al-Qamar Juzu 27 

7. - Chúng sẽ bước ra khỏi mộ, nhìn gục xuống, (hãi hùng) giông như 
các con châu chấu bay tán loạn; 

8. - Vội vã hướng nhanh về phía người gọi. Những kẻ không có niềm 
tin sẽ bảo: “Đây là một Ngày khó khăn vất vả!” 

9. - Người dân của Nũh trước chúng đã phủ nhận (Sứ giả của họ). 
Bởi thế, họ đã phủ nhận người bề tôi của TA. Và bảo: “Một thằng 
điên.” Và Người bị nhiếc mang và hăm dọa. 

10. - Người cầu cứu với Rabb của Người, thưa: “Bề tôi đã thua cuộc, 
xin Ngai giúp đỡ.” 

11. - Bởi thế, TA đã mở những cánh cửa của bầu ười cho nước mưa đổ xuống; 

12. - Và TA đã làm cho đất phun nước lên. Và hai loại nước gặp 
nhau cho một vân đề đã được quyết định. 

13. - Và TA đã chở Người (Nũh) trên một chiếc (tàu) làm bằng ván 
và bằng sợi dây xe kêt bằng thân cây dừá nước. 

14. - Chiếc tàu trôi dưới Mắt (trông chừng) của TA. Một phần thưởng 
ban cấp cho người đã từng bị phủ nhận (và khinh rẻ). 

15. - Và chắc chắn TA đã để nó lại như một Dấu hiệu. Thế có ai nhớ chăng? 

16. - Bởi thế, sự trừng-phạt và lời cảnh-cáo của TA (đáng sợ) dường nào? 

17. - Và TA đã làm cho Qur'ãn dễ hiểu và dễ nhớ. Thế có ai nhớ chăng? 

18. - (Người dân) 'Ẫd cũng đã phủ nhận (Sứ giả Hũd của họ). Bởi 
thế, sự trừng-phạt và lời cảnh-cáo của TA (đáng sỢ) dường nào? 

19. - Quả thật, TA (Allah) đã gởi một trận gió gào thét dữ dội đến 
trừng phạt chúng vào một Ngày của đại họa liên hồi. 

20. - Càn quét con người đi mất biệt giống như cây chà-là bị thổi bứhg gốc. 

21. - Hãy xem sự trừng-phạt và lời cảnh-cáo của TA như thế nào? 

22. - Và chắc chắn TA đã làm Qur'ãn dễ hiểu và dễ nhớ. Thế có ai nhớ chăng? 

23. - (Người dân) Thamũd phủ nhận những lời cảnh cáo; 

24. - Bởi vì chúng đã bảo: *Một người phàm đơn lẽ giữa chúng ta! 
Há chúng ta nghe theo ỵ hay sao? Trong trường hợp đó, chúng ta 
thật sự lầm lạc và điên ro!” 

25. - “Phải chăng giữa chúng ta, Y (Nabi Sãlih) là người đã nhận 
thông điệp Nhắc nhở? Không, Y là mọt tên láo toét hỗn xược!” 

26. - Mai đây chúng sẽ biết ai là một tên láo khoét, một tên hỗn xược. 

27. - Quả thật, TA đã gởi một con lạc-đà cái đến thử thách chúng. Do 
đó, hãy quan sát chúng (hỡi Sãlih!) và kiên nhẫn. 
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Sũrah 54. Al-Qamar Juzu 27 

28. - Và hãy cho chúng biết nước (hồ) sẽ được chia sẻ giữa chúng 
(và con lạc-đà cái). Môi bên thay phiên nhau uống nước (hồ). 

29. - Nhưng chúng gọi bạn bè của chúng đến, cầm dao cắt nhượng 
con lạc đà. 

30. - Hãy xem sự trừng- phạt và lời cảnh-cáo của TA như thế nào? 

31. - Và TA đã gởi tiếng gầm thét duy nhất đến phạt chúng và chúng 
chết như cây khô dùng rao chuồng thú. 

32. - Và TA đã làm cho Qur'ãn dễ hiểu và dễ nhớ. Thế có ai nhớ chăng? 

33. - Người dân của Lũt (Lốt) phủ nhận lời cảnh-cáo; 

34. - Quả thật, TA (Allah) đã gởi một trận bão đá đến tiêu diệt 
chúng, chỉ trừ gia đình của Lũt; TA đã giải cứu họ vào lúc sáng sớm, 

35. - Như là một Ân huệ từ TA. TA đãi ngộ người biết ơn đúng như thế. 

36. - Và chắc chắn Lũt đã cảnh cáo chúng về việc TA sẽ túm bắt 
chúng, nhưng chúng nghi ngờ lời cảnh cáo. 

37. - Và chắc chắn chúng đòi Lũt trao những vị khách lạ cho chúng. 
Nhưng TA làm cho mắt của chúng thành mù. (Và phán): “Thôi hãy 
nếm mùi trừng phạt và lời cảnh cáo của TA.” 

38. - Và một sự trừng-phạt dữ dội đã chụp bắt chúng vào buổi sáng. 

39. - Bởi thế, hãy nếm mùi trừng- phạt và lời cảnh-cáo của TA. 

40. - Và TA đã làm cho Qur'ãn dễ hiểu và dễ nhớ. Thế có ai nhớ chăng? 

41. - Và chắc chắn nhữhg lời cảnh cáo đã đến cho người dân của Fir'aun. 

42. - Nhưng chúng phủ nhận tất cả các Phéj> lạ của TA. Bởi thế, TA 
đã túm bat chúng bằng một cuộc túm bắt của Đấng Toàn Năng, 
Đấng Quyền Lực Vô Song. 

43. - Phải chăng những kẻ không tin của các người (hỡi đám 
Quraysh!) giỏi hơn những người dẫn đó hay sao? Hoặc phải chăng 
trong Kinh sách có ghi diễu cho các người được miễn phạt? 

44. - Hoặc phải chăng chúng bảo: “Chúng tôi liên minh giúp đỡ lẫn nhau.” 

45. - Nhưng liên quân của chúng sẽ bị đánh bại và quay lưng tháo chạy. 

46. - Không, Giờ (Phán xử) là thời điểm ấn định của chúng và Giờ (Phán 
xử) sẽ đau đớn và cay đắng hơn. 

47. - Quả thật, những kẻ tội lỗi đi lạc hướng và điên rồ. 

48. - Vào Ngày mà chúng sẽ bị lôi úp mặt trong Lửa: “Hãy nếm Lửa chạm!” 

49. - Quả thật, TA (Allah) tạo hóa tất cả mọi vật theo Tiền định. 
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Sũrah 55. Ar-Rahman Juzu 27 

50. - Và Mệnh Lệnh của TA duy nhất, như một cái nháy mắt. 

51. - Và chắc chắn (khi xưa), TA đã tiêu diệt những bè phái của các 
người; thế có ai nhớ (điều răn) chăng? 

52. - Và mỗi một điều mà chúng đã làm đều được ghi vào quyển sổ. 

53. - Và bất cứ điều gì nhỏ hay lớn đều được ghi chép. 

54. - Quả thật, những người ngay chính sợ Allah sẽ ở trong những 
Vườn-trời và dòng sông (của Thiên đàng), 

55. - Tại một chỗ ngồi của sự Thật kế cận Đức Vua Quyền Năng. 

-= — - ứpc 
111 AR-RAHMÃN 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Đấng Rất mực Độ lượng (Allah)! 

2. - Đã dạy (Kinh) Qur'ãn. 

3. - Đã tạo hóa con người. 

4. - Đã dạy y (con người) ăn nói rành rõi, thông suốt. 

5. - Mặt trời và mặt trăng (đã được) tính toán (sắp xếp); 

6. - Thảo mộc (hay tinh tú) và cây cối (cả hai) đều quì lạy Ngài. 

7. - Và bầu trời mà Ngài đã dựng cao và Ngài đã thiết lập chiếc Cân. 

8. - Để các người không được vuợt quá mức cân bằng. 

9. - Và hãy cân đúng (thăng bằng) và chớ cân thiếu; 

10. - Và trái đất mà Ngài đã trải rộng cho gia súc. 

11. - Nơi đó mọc ra hoa quả và cây chà-là nặng trĩu hạt. 

12. - Và lúa thóc với cộng rạ và hương thơm (của cây cỏ). 

13. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi ựinn và con người) mà 
hai ngươi phủ nhận? 

14. - Ngài đã tạo con người bằng đất sét kêu như loại làm đồ gốm. 

15. - Và Ngài đã tạo loài Jinn bằng lửa ngọn không có khói. 

16. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

17. - Ngài là Rabb của hai phương Đông và hai phương Tây. 

18. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
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Sũrah 55. Ar-Rahman Juzu 27 

19. - Và Ngài để cho hai biển nước (mặn và ngọt) tự do giao lưu. 

20. - Giữa hai chúng có một tấm chắn mà chúng không thể vượt qua được. 

21. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

22. - Ngọc ưai và san hô được mò lấy từ hai chúng (để làm vật ưang sức). 

23. - Thê Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

24. - Và tàu bè to như những quả núi lướt sóng trên biển là vật của Ngài. 

25. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

26. - Bất cứ ai (sông) trên trái đất đều phải chết mất (tiêu hủy). 

27. - Nhưng Sắc Diện của Rabb của Ngươi (Muhammad), Đấng đầy 
Quyền uy tối thượng và quang vinh (sẽ bất diệt). 

28. - Thê Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

29. - Bất cứ ai trong các tầng trời và trái đất đều cầu xin Ngài. Ngài 
biểu thị công việc hằng ngày. 

30. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

31. - TA (Allah) sẽ lo (giải quyết) cho các ngươi, hỡi hai loại tạo vật! 

32. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

33. - Này hỡi tập đoàn Jinn và loài người! Nếu các ngươi có khả 
năng vượt qua được phạm vi của các tầng ười và trái đất thì hãy 
vượt đi! Nhưng các ngươi chỉ có thể vượt qua được với quyền hạn 
được ban cấp. 

34. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

35. - Lửa ngọn và đồng thau (nấu chảy) sẽ được gởi đến ưừng phạt 
hai ngươi và hai ngươi sẽ không được ái giúp đỡ. 

36. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

37. - Và khi bầu trời bị chẻ làm hai và sẽ đỏ rực như da thú. 

38. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

39. - Vào Ngày đó, không một người nào hoặc tên Jinn nào sẽ bị hỏi 
tội của nó. 

40. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

41. - Những kẻ tội lỗi sẽ được nhận diện qua những dấu vết (nám 
đen) của chúng và sẽ bị túm đầu và túm bàn chân. 

532 



Ệ) mỊừầuSoj ệSI Vt. csU 

ịủ^ csLỊ(Ệ)I^vj£jl^Iìố£ỹ]aí1CỆ)í)ylr^' 

:ỄS§; 

'i\ 

mí 3ám ị 
Mị 3§ẫ 
p§ :■ 

■ Ị^; 

fl\ 
í: fg§ 
,v| 
IglỊ: 
lị|r^ 

WỆvị 
■yắỆịỊì ■ 

)gff 
11:! 

lểậ 

õIị^oI^o;^ jlSlí-U-^^ùlj^3 

j\Ị Jỗ tẳoỊ 3 h cặií (ệ)ỏCjl> íỊ^ậ i^éẬ0 

ò^(^3 ịjị^\pt ^ẻị^.ồị} iỷơể>^ ố 
<4J^^ 0>^ố t&Á © ùtỊ I0(ắj 3te ồị © 
ÕC5 &>iắj 3teậiỉ (Ệ) ùĩrỉị^4^ ổ^ìcẢyí? 

(j\4^CSo5^^ếsỤs (Ệ) 6^3^ ĩ? 

USo; 3 \í (£lJô ^ \ ộ 
> J-' '> ^ ✓ -" 

C5ọ_3 3te ậlỉ^ùl^ix^s 0^5 © ùCÌấ=ổ 

jiỊílắ==o C£oj 3 ^ ếslỊ (Ệ) ố jCj$3 



Surah 55. Ar-Rahmãn Juzu 27 

42. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

43. - Đây là Hỏa ngục mà những kẻ tội lỗi đã từng phủ nhận; 

44. - Chúng sẽ bước đi giữa nó (Lửa) và giữa nước sôi. 

45. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

46. - Và cho ai sợ đứng trước mặt Rabb của y thì sẽ có hai Ngôi vườn. 

47. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

48. - (Ngôi vườn) có những tàn cây tỏa rộng. 

49. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

50. - Trong hai cái (ngôi vườn) có hai dòng nước suối chảy. 

51. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

52. - Trong hai cái (ngôi vườn) có từng cặp trái cây, đủ loại. 

53. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

54. - (Họ) tựa mình nằm nghỉ trên những tấm thảm được thêu trổ 
xinh đẹp. Và trái cây trong hai ngôi vườn gần tầm tay hái. 

55. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

56. - Trong chúng sẽ có các tiên nữ trinh trắng, với cái nhìn thẹn thùa 
mà chưa một người hay tên Jinn nào trước họ đã chạm đến thân mình. 

57. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

58. - Họ (đẹp) như hồng ngọc và ngọc trai. 

59. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

60. - Há phần thưởng dành cho cái tốt không phải là cái tốt ư? 

61. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

62. - Và ngoài hai cái (ngôi vườn) đó, có hai ngôi Vườn khác. 

63. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

64. - (Ngôi vườn) mầu xanh đậm. 

65. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

66. - Trong hai cái (ngôi vườn) có hai dòng nước mạch phụt lên dồi dào. 

67. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

68. - Trong hai cái (ngôi vườn) có trái cây, ưái chà là và trái lựu. 

69. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
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Sũrah 56. Al-Waqi'a Juzu 27 

70. - Trong chúng (Thiên đàng) có các (tiên nữ) tươi tốt và xinh đẹp. 

71. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

72. - Các tiên nữ ở trong đài các; 

73. - Thê Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

74. - Trước họ chưa có một người hay tên Jinn nào chạm đến thân mình. 

75. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

76. - (Ho) tựa mình nằm nghỉ trên những chiếc gối mầu xanh và ưên 
những tâm thảm đẹp đẽ. 

77. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

78. - Phúc thay Đại Danh của Rabb của Ngươi (Muhammad!), Đấng 
đầy Quyền uy TỐI Thượng và Quang Vinhr 

AL-WÃQI'A 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Khi biến cố ắt xảy ra (việc Phục sinh) thể hiện, 

2. - Không thể phủ nhận biến cô" ắt xảy ra đó. 

3. - Nó sẽ hạ thấp (người này) và sẽ nâng cao (người khác); 

4. - Khi trái đất bị rung chuyển bằng một sự rung chuyển dữ dội. 

5. - Và khi những quả núi bị vỡ nát tan tành, 

ố.- Thành bụi bặm rải rác khắp nơi. 

7, - Và các người sẽ được phân thành ba loại: 

8, - Những người Bạn bên Tay Phải; ai là nhũng người Bạn bên Tay Phải? 

9- Những người Bạn bên Tay Trái; ai là những người Bạn bên Tay Trái? 

10. - Những Người tiên phong sẽ (vào Thiên đàng) trước tiên. 

11. - Họ là những người sẽ gần Allah nhất. 

12. - Trong những ngôi Vườn Hạnh phúc (Thiên đàng). 

13. - Đa sô thuộc các thê hệ trước, 

14. - Thiểu số thuộc các thế hệ sau. 

15. - (Họ sẽ nằm nghỉ) trên những tràng kỷ lót (vàng và cẩm thạch), 

16. - Tựa mình ưên đó, mặt đôi mặt. 
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Sũrah 56. Al-Waqi'a Juzu 27 

17. - Được phục dịch bởi các thiếu niên trẻ trung đi vòng quanh. 

18. - Mang nhũhg cốc uống, bình chứa và tách uống từ những suối nước trong. 

19. - Họ sẽ không bị nhức đầu do (uống) nó và sẽ không choáng váng. 

20. - Và có đủ loại trái cây mà họ sẽ tự do lựa chọn. 

21. - Và đủ loại thịt chim mà họ ưa thích. 

22. - Và có những tiên nữ với đôi mắt to (trữ tình), 

23. - Giống như những viên ngọc trai được giữ kỹ; 

24. - Một phần thưởng về những việc (thiện) mà họ đã từng làm. 

25. - Họ sẽ không nghe thấy trong đó những câu chuyện tầm phào và tội lỗi. 

26. - Mà chỉ nghe lời chào “Salãm, Salãm (Bằng an, Bằng an!”) 

27. - Những người Bạn bên tay phải. Ai là những người Bạn bên tay phải? 

28. - (Họ sẽ ở) giữa những cây Bách Hương không gai góc, 

29. - Giữa những cây chuối ra trái chồng lên nhau, 

30. - Và bóng mát tỏa rộng 

31. - Và nước chảy tràn trề, 

32. - Và trái cây dồi dào 

33. - Không dứt mùa cũng không thiếu hụt, 

34. - Và những tràng kỷ cao. 

35. - Quả thật, TA đã tạo sinh họ bằng một sự tạo sinh đặc biệt. 

36. - TA (Allah) đã tạo họ (tiên nữ) hoàn toàn trinh tiết; 

37. - Chỉ biết yêu thương (chồng) cùng lứa tuổi; 

38. - Dành cho những người Bạn của bên Tay Phải. 

39. - Một sô" (người Bạn bên tay phải) thuộc thế hệ trước; 

40. - Và một sô" thuộc thế hệ sau. 

41. - Và nhũlng người Bạn bên tay trái-Ai là những người Bạn bên tay trái? 

42. - (Chúng sẽ ở) giữa ngọn gió nóng cháy và nước sôi, 

43. - Giữa đám khói mù nghi ngút; 44.- Không mát cũng không dịu, 

45. - Quả thật, trước đó chúng là những kẻ sông xa hoa lộng lẫy. 

46. - Và ngoan cô" phạm những tội lớn. 

47 - Và chúng thường nói: “Phải chăng khi chúng tôi chết và trở 
thành đât bụi và xương khô, chúng tôi sẽ được phục sinh ữở lại? 

48. - “Kể cả tổ tiên xa xưa của chúng tôi nữa ư?” 

49. - Hãy bảo chúng: “Vâng, thật vậy, cả người đời trước lẫn người đời sau. 

50. - ‘Tất cả sẽ được tập trung đi dự đại hội vào một ngày được qui định. 
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51. - “Rồi cả các người nữa, hỡi những kẻ lạc lối, những kẻ phủ nhận. 

52. - “Các người sẽ ăn trái cây Zaqqũm. 

53. - “Mà các người sẽ nhét vào đầy bụng, 

54. - “Sau đó cấc người sẽ uống nước sôi, chồng lên thêm. 

55. - “Uông nó như những con lạc đà chết khát uống nước vậy.” 

56. - Đây là sự chiêu đãi của chúng vào Ngày Phán xử. 

57. - TA (Allah) đã tạo hóa các người, nhưng tại sao các người không 
chấp nhận sự Thật? 

58. - Thế, há các người có thấy cái mà các người đã cho xuất ra chăng? 

59. - Phải chăng các người là vị đã tạo ra nó hay TA là Đấng tạo hóa? 

60. - TA là Đấng đã định cái chết giữa các người, và TA sẽ không bất lực, 

61. - Trong việc thay hình đổi dạng của các người và tạo các người 
(trở lại) theo cái (hình dạng) mà các người không thể biết được. 

62. - Và chắc chắn các người đã thừa biết việc tạo sinh lần đầu 
(Ãdam), thế tại sao các người không chịu nhớ (lưu ý)? 

63. - Thế, há các người có thấy cái mà các người gieo xuống đất chăng? 

64. - Phải chăng các người đã làm mọc nó hay TA là Đấng làm mọc ra? 

65. - Nếu muốn, TA sẽ làm cho nó nát bấy và các người sẽ đâm ra ngạc nhiên. 

66. - “Quả thật, chúng tôi (là những kẻ) bị thất mùa. 

67. - “Không, chúng tôi bị tước mất hết.” 

68. - Há các người có thấy nước mà các người uông chăng? 

69. - Phải chăng các người làm cho nó xuống từ những đám mây hay 
TA là Đấng ban nó xuong? 

70. - Nếu muốn, TA sẽ làm cho nó hóa mặn, tại sao các người không tri ân? 

71. - Há các người có thấy lửa mà các người nhúm chăng? 

72. - Phải chăng các người đã tạo loại cây cho ra lửa hay TA là Đấng đã tạo? 

73. - TA dùng nó (lửa) làm một vật nhắc nhở (về Hỏa ngục) và làm 
một vật dụng cho những người sống tại những vùng sa mạc. 

74. - Do đó, hãy tán dương Đại Danh của Rabb của Ngươi, Đấng Chí Đại. 

75. - Bởi thế, TA (Allah) thề bởi hiện tượng lặn khuất của các vì sao; 

76. - Và đó là một lời thề trọng đại, nếu các người biết. 
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Sũrah 56. AI-Waqi'a Juzu 27 

77. - Và đó là một sự xướng đọc (Qur'ãn) rất vinh dự; 

78. - Trong một Kinh Sách được giữ kỹ (trên cao) 

79. - Mà không ai được phép sờ đến ngoại ưừ những người trong sạch. 

80. - Một sự Mặc khải do Đâng Rabb của vũ trụ ban xuống. 

81. - Thê, phải chăng đây là lời tường trình mà các người xem nhẹ? 

82. - Và các người đã dùng (Qur’ãn) trong việc tìm kiếm bổng lộc; 
(thay vì tri ân Ăllah) các người đã phủ nhận (no)? 

83, - Thế tại sao các người không (can thiệp) khi nó lên tận cổ (của y)? 

84, - Và lúc đó các người chỉ lấy mắt nhìn. 

85. - Và TA ở gần y hơn các người nhưng các người không thấy. 

86. - Nêu tự cho mình không bị phán xử thì tại sao các người không 

87. - Đưa nó (hồn) trở lại (cho thân xác), nếu các người nói thật? 

88. - Bởi thê, nếu y là một trong những người gần Allah nhất, 

89. - Thì sẽ được an nghỉ với hương thơm và Thiên đàng Hạnh phúc. 

90, - Và nếu y là một trong những người Bạn của Tay Phải, 

91. - Thì (sẽ được chào): “Salăml” từ những người Bạn bên Tay Phải. 

92, - Và nếu y là một trong những kẻ phủ nhận (Chân lý) và lạc lối, 

93. - Thì sẽ được chiêu đãi bằng nước sôi, 

94, - Và chịu đốt (nướng) trong Lửa ngọn của Hỏa ngục. 

95, - Quả thật, đây là sự Thật rất chắc chắn; 

96, - Bởi thế, hãy tán dương đại danh của Rabb của Ngươi, Đấng Chí Đại. 

AL-HADĨD 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1, - Mọi vật trong các tầng trời và trái đất dâng lời tán dương lên 
Allah bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh. 

2, - Ngài nắm quyền thống trị các tầng ười và ttái đất. Ngài làm cho sống 
và gây cho chet. Và Ngài có toàn quyền định đoạt ữên tất cả mọi vật. 

3.- Ngài là Đấng Đầu Tiên và là Đấng Cuối Cùng; và là Đấng Biểu 

Hiện và là Đấng Ân Tàng1; và Ngài là Đấng Toàn Tri, Biết hết mọi vật. 

1 Xem (Hadith Muslim, 48:13) 
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Sũrah 57. Al-Hadĩd Juzu 27 

4. - Ngài là Đấng đã tạo hóa các tầng ười và ttái đất trong sáu Ngày 
rồi ngự lên Ngai Vương. Ngài Biết rõ vật gì chui xuống dưới đất và 
vật gì từ dưới đât ngoi lên và vật gì từ trên trời rơi xuống và vật gì 
thăng lên trời. Và Ngài ở cùng với các người bất cứ nơi nào các 
người có mặt1. Và Allah thấy rõ điều các người làm. 

5. - Ngài nắm quyền thống trị các tầng ười và ưái đất. Và mọi việc 
đều được trình về cho Ngài (quyết định). 

6. - Ngài nhập ban đêm vào ban ngày và nhập ban ngày vào ban 
đêm2. Và Ngài biêt điều nằm ưong lòng (của mọi người). 

7. - Hãy dn tưởng nơi Allah và Sứ giả của Ngài. Và hãy chi dùng 
(cho Chính nghĩa của Allah) tài sản mà Ngài đã ban cho các người 
thừa hưởng. Bởi thế, những ai ưong các người tin tưởng và chi dùng 
(theo con đường của Allah) thì sẽ nhận một phần thưởng rất lớn. 

8. - Và tại sao các người không tin tưởng nơi Allah ưong lúc Sứ giả 
(Muhammad) đã kêu gọi các người hãy tin tưởng nơi Rabb của các 
người và chắc chắn Ngài (Allah) đã nhận lời giao ước của các người, 
nếu các người là những người thực sự có đức tin. 

9. - Ngài là Đâng đã ban cho Người bề-tôi (Muhammad) của Ngài 
các Lời mặc khải rõ rệt để Ngài có thể đưa các người từ tăm tối ra 
ánh sáng. Quả thật, Allah Đại lượng và Khoan dung các người. 

10. - Và tại sao các người không chi dùng cho Chính đạo của Allah 
trong lúc quyền thừa kê các tầng trời và trái đất thuộc về Allah? 
Không ngang bằng nhau giữa các người, ai là người đã chi dùng (tài 
sản của mình) và chiến đấu (cho Chính đạo của Allah) ưước khi xảy 
ra cuộc đại thắng (vào Makkah, với người chi dùng và chiến đâu về 
sau). Những người này trội hơn những người chi dùng và chiến đấu 
vê sau vê câp bậc. Tuy nhiên, Allah hứa ban phần thưởng tốt cho tất 
cả. Và Ngài Hằng am tường những điều các người làm. 

11. - Ai là người sẽ cho Allah mượn một phần mượn tốt? Bởi vì Ngài 
sẽ gia tăng nó lên nhiều cho y. Và y sẽ được trọng thưởng dồi-dào. 

Allah hiện diện với con người qua sự Hiểu biết của Ngài chứ không phải bằng 

Hình thê của Ngài. Allah trông chừng và quan sát hành động của con người ở bất 
cứ nơi nào họ có mặt vào ban ngày hay ban đêm. (Q. 6:59) 

‘ Allah giảm giờ giâc của ban đêm dùng để nhập vào ban ngày và ngược lại, giảm 
giờ giấc của ban ngày để nhập vào ban đêm. 
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12. - Vào Ngày mà Ngươi sẽ thấy những người có đức tin, nam và 
nữ: Anh sáng của họ sẽ chạy trước mặt họ và bên phải của họ. 
“Ngày nay quí vị được tin vui: Những Ngôi vườn bên dưới có các 
dòng sông chảy (Thiên đàng) để vào ở trong đó đời đời. Đó là một 
thắng lợi vĩ đại.” 

13. - (Cũng là) ngày mà những kẻ đạo đức giả, nam và nữ, sẽ nói với 
những người có đức tin như sau: “Hãy đợi chúng tôi với! Hãy cho 
chúng tôi mượn một chút ánh sáng của quí vị.” Sẽ có lời đáp lại: 
“Hãy trở lui về phía sau các anh và tìm ánh sáng đâu đó!” Thế rồi 
một bức tường cao có cửa sẽ được dựng lên để phân cách đôi bên; 
phía bên trong nó (cửa) sẽ là sự Khoan dung (của Allah) và phía bên 
ngoài của nó sẽ là mục tiêu của sự trừng phạt (Hỏa ngục).” 

14. - (Những kẻ đạo đức giả) sẽ gọi họ (những người có đức tin), bảo: 
“Há chúng tôi không được ở cùng với quí vị hay sao?” Họ đáp: 
“Vâng^ nhưng các anh đã tự để cho mình bị cám dỗ, các anh chờ đợi 
(sự thât bại của chúng tôi); các anh nghi ngờ (Lời hứa của Allah); và 
những ước muôn (hão huyền) của các anh đã lừa dôi các anh cho 
đến khi Mệnh Lệnh của Allah thể hiện. Và tên đại bịp (Shaytãn) đã 
lừa gạt các anh về Allah.” 

15. - “Cho nên ngày nay, việc xin chuộc mạng từ các anh và từ 
những kẻ không có niềm tin sẽ không được (Allah) chấp nhận. Chỗ 
ở của các anh sẽ là Lửa (của Hỏa ngục), nó xứng đáng với các anh 
và là một nơi đến cuối cùng rất tồi tệ.” 

16. - Há chưa phải là lúc để cho những ai có niềm tin (ý thức) rằng 
tâm lòng của họ nên khiêm tôn trước Lời Nhắc nhở của Allah và 
trước Chân Lý đã được ban xuống hay sao và không nên như là 
những kẻ đã được ban cho Kinh sách trước đây, do bởi thời hạn đã 
kéo dài cho nên tấm lòng của họ chai cứng lại (và không tin tưởng)? 
Và đa sô" bọn họ là những kẻ bất tuân, dây loạn. 

17. - Nên biết rằng Allah làm cho đâ"t sống lại sau khi nó đã chết 
(khô). Chăc chắn Ngài trình bày rõ các Lời mặc khải, cho các người 
để may ra các người hiểu được. 

18. - Quả thật, những người bô" thí (Sadaqãt), nam và nữ, và cho 
Allah mượn một phần mượn tôt thì (Allah) sẽ tăng nó lên nhiều cho 
họ, và sẽ ban cho một phần thưởng rộng rãi. 
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Sũrah 57. Al-Hadĩd Juzu 27 

19. - Và những ai tin tưởng nơi Allah và các Sứ giả của Ngài thì đều 
là những người chân thật và là những chứng nhân của sự Thật (người 
tử đạo) dưới cái nhìn của Rabb của họ. Họ sẽ được phần thưởng và 
ánh sáng của họ. Ngược lại, những ai không có niềm tin và phủ nhận 
các Lời mặc khải của TA (Allah) thì sẽ là cư dân của Hỏa ngục. 

20. - Nên biết rằng cuộc sông trần tục này chỉ là trò vui chơi, thú tiêu 
khiển, một sự tô điểm và khoe khoang tâng bốic lẫn nhau và tranh 
đua làm giầu và sinh con đẻ cái. Hình ảnh của nó giông như hoa 
mầu (đâm trổ xanh tươi) sau cơn mưa, làm mát dạ người trồng; rồi 
nó bắt đầu héo hon, ngươi (hỡi người!) thấy nó vằng úa; rồi khô 
khan và vỡ vụn. Nhưng ở Đời Sau, sẽ có một sự trừng phạt khủng 
khiêp (đối với những kẻ tội lỗi) và sự Tha thứ và Hài lòng của Allah 
(dành cho những người có đức tin và làm việc thiện). Và đời sống 
trần tục này chỉ là một sự hưởng thụ tạm bợ lừa dối (con người). 

21. - Hãy thi đua nhau chạy đến xin Rabb (Đấng Chủ Tể) của các 
người tha thứ và (ban cho) Thiên đàng mà khoảng rộng bằng 
khoảng rộng của trời và đất, được chuẩn bị sẩn cho những ai tin 
tưởng nơi Allah và các Sứ giả của Ngài. Đó là Thiên lộc mà Allah 
sẽ ban cho người nào Ngài muốn bởi vì Allah là Chủ Nhân của 
Thiên lộc vĩ đại. 

22. - Không một tai họa nào rơi xuống trái đất hoặc nhằm vào bản 
thân của các người mà lại không được ghi chép trong Quyển sổ 
Định Mệnh trước khi TA (Allah) thể hiện nó. Quả thật, việc đó rất 
dễ đối với Allah. 

23. - Để cho các người chớ buồn về vật gì đã mất và chớ mừng 
cuông quýt về vật gì đã được ban cho các người. Và Allah không 
yêu thương bất cứ người khoác lác khoe khoang nào: 

24. - Những ai keo kiệt và xúi giục người khác keo kiệt. Và kẻ nào 
quay lưng (không chi dùng cho Chính nghĩa của Allah) thì quả thật 
Allah Rất mực Giầu có và Rất đáng Ca tụng (chẳng cần đến của bố 
thí của các người). 
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Sũrah 57. Al-Hadĩd Juzu 27 

25. - Chắc chắn TA (Allah) đã cử các Sứ giả của TA đến với những 
Bằng chứng rõ rệt và đã ban xuống cùng với Họ Kinh sách và chiếc ị 
Cân (Công lý) để cho nhân loại dựa theo đó mà duy trì nền công lý; 
và TA đã ban sắt xuống trong đó là một sức tấn công mãnh liệt 
(chiến tranh) và nhiều nguồn lợi khác cho nhân loại, mục đích để 
Allah biết ai là người sẽ ủng hộ (Chính nghĩa của) Ngài và Sứ giả 
của Ngài. Quả thật, Allah Rât Quyền Lực, Rất Quyến Năng. 

26. - Và chắc chắn TA (Allah) đã phái Nũh và Ibrãhĩm đến (làm Sứ 
giả) và đã chỉ định hậu duệ của hai người lãnh Sứ-mạng tiếp thu 
mặc khải và tiếp nhận Kinh sách. Bởi thế, trong họ, có người đi 
đúng đường, nhưng đa sô" là những kẻ dây loạn, bất tuân. 

27. - Rồi TA phái các Sứ giả (khác) của TA (Allah) nốì gót chân Họ. 
Và TA đã phái 'Isa, con trai của Maryam tiếp theo và ban cho Người 
(Kinh) Injĩl và TA đã đặt trong lòng của những ai tuân theo Người 
('Isa) lòng xót-thương và sự khoan-dung nhưng chế độ 'Tu viện' 
(không lập gia đình) là tự họ bày ra chứ TA đã không qui định cho 
họ bao giờ, ngoại trừ việc tìm cách làm hài lòng Allah; nhưng họ 
không chăm lo điều mà lẽ ra họ phải chăm lo. Tuy nhiên, TA vẫn 
ban cho những ai trong họ có đức tin phần thưởng của họ. Nhưng đa 
số bọn họ là những người dây loạn, bất tuân. 

28. - Hỡi những ai có niềm tin! Hãy sợ Allah và tin tưởng nơi Sứ giả 
(Muhammad) của Ngài. Ngài (Alĩah) sẽ lấy lòng Khoan dung cua 
Ngài mà ban cho các người gấp đôi (phần thưởng). Ngài sẽ ban cho 
các người ánh sáng nhờ đó các người sẽ bước đi (đúng theo Chính 
đạo) và sẽ tha thứ cho các người bởi vì Allah Hằng Tha thứ, Rất 
mực Khoan dung. 

29. - Để cho những Người dân Kinh sách biết rằng họ không quyết 
định được điều gì về thiên ân của Allah. Và rằng Thiên ân hoàn 
toàn nằm trong Tay của Allah. Ngài ban nó cho người nào mà Ngài 
muôn bởi vì Allah là Chủ Nhân cua Thiên ân vĩ đại. 
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Surah 58. Al-Mujadilah Juzu 28 

AL-MUJADILAH 
(Người Phụ Nữ Khiếu-nại) 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Chắc chắn Allah đã nghe lời nói của người phụ nữ (tên Khaulah 
bint Tha ĩaba) đã khiếu nại với Ngươi (Muhammad) về việc người 
chồng của bà (tên Aus bin As-Sămit) và than thỏ với Allah; và Allah 
nghe lời đối thoại giữa hai ngươi (Muhammad và bà). Quả thật, 
Allah Hằng Nghe và Hằng Thấy (mọi việc). 

2. - Ai tronậ các người (mắng vợ): “Mày đối với tao như cái lưng của 
mẹ tao” đe thôi vợ bằng lối Az-Zihãr (thì nên biết) họ (các bà vợ) 
không thể là người mẹ của họ được; bởi vì mẹ của họ chỉ là những 
ai đã hạ sanh họ. Và chắc chắn họ đã thốt ra lời lẽ ác đức và sai 
ngoa (để đạt cho được mục đích của họ). Và quả thật, Allah Hằng 
Độ lượng va Hằng Tha thứ. 

3. - Và những ai thôi vợ theo lối Az-Zihãr rồi muốn rút lại lời mình 
tuyên bố thì phải (chịu phạt bằng cách) giải phóng một người nô-lệ 
trước khi hai người trở lại ăn nằm với nhau. Đó là lời cảnh cáo về 
việc đó. Và Alìãh rất mực am tường về những điều các người làm. 

4. - Nhưng ai không tìm ra (phương tiện để làm việc đó) thì phải nhịn 
chay theo chế độ Siyãm suốt hai tháng hên tục trước khi hai người trở 
lại ăn nằm với nhau; nhưng nếu ai không có khả năng (nhịn chay) thì 
phải nuôi ăn sáu mươi người nghèo. Như thế là để chứng tỏ các người 
tin tưởng nơi Allah và Sứ giả của Ngài. Và đó là những giới hạn qui 
định bởi Allah. Và những người cãi lệnh sẽ bị trừng phạt đau đớn. 

5. - Quả thật, những ai chông đôi (Mệnh Lệnh của) Allah và Sứ giả 
của Ngài, thì sẽ bị hạ nhục giông như những ai trước họ đã bị hạ 
nhục; và chắc chắn TA (Allah) đã ban các Lời Mặc khải xuống rõ 
ràng. Và những người cãi lệnh sẽ bị trừng phạt nhục nhã. 

ố.- Vào Ngày mà Allah sẽ phục sinh tất cả bọn chúng, lúc đó Ngài 
sẽ báo cho chúng biết về những điều (tội lỗi) mà chúng đã làm. 
Allah đã cho ghi chép nó (vào so) nhưng chúng lại quên mất nó. Và 
Allah là Nhân Chứng cho tất cả mọi việc. 

1 Thành ngữ mà người Ả-rập trước thời Islam thường dùng để thôi VỢ: “Mày đối với 

tao như cái lưng của mẹ tao.” Am chỉ việc không được phép chăn gôi với vợ. 
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Surah 58. Al-Mujadilah Juzu 28 

7. - Há Ngươi (Muhammad!) không nhận thấy rằng Allah biết hết 
mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất. Không có một cuộc 
mật nghị nào giữa ba người mà Ngài không là (người) thứ tư tham 
dự với họ; và không (một cuộc mật nghị nào) giữa năm người mà 
Ngài không là (người) thứ sáu tham dự với họ; hoặc ít hay đông hơn 
sô" đó mà Ngài không tham dự cùng với họ bất cứ nơi nào họ có mặt. 
Rồi vào Ngày Phục sinh, Ngài sẽ cho họ biết về những điều họ đã 
từng làm. Bởi vì, quả thật, Allah biết rõ hết mọi điều. 

8. - Há Ngươi không nhận thấy những kẻ đã bị cấm không được mật 
nghị, rồi sau đó, tái phạm điều mà chúng đã bị cấm? và chúng mật 
nghị với nhau bàn tính chuyện tội lỗi, chuyện phạm giới và chuyện 
bất tuân Sứ giả. Và khi chúng đến gặp Ngươi, chúng không chào 
Ngươi bằng lời chào mà Allah đã dùng để chào Ngươi và chúng bảo 
nhau: “Tại sao Allah không phạt bọn ta vì điều mà bọn ta nói?” Hỏa 
ngục thôi cũng đủ trừng phạt chúng; chúng sẽ bị đốt trong đó, một 
nơi đến cuối cùng thật xấu! 

9. - Hỡi những ai có niềm dn! Khi mật nghị với nhau, các người chớ 
nên bàn tính chuyện tội lỗi, chuyện phạm giới và chuyện bất tuân 
Sứ giả, mà hãy bàn chuyện đạo đức và chuyện kính sợ Allah. Và 
hãy sợ Allah, Đấng mà các người sẽ được đưa trở về trình diện (để 
chịu việc Phán xử). 

10. - Chuyện mật nghị (bàn điều tội lỗi) chỉ do Shaytãn xúi giục với 
mục đích gây rối cho những người có đức tin. Nhưng nó (Shaytãn) 
chẳng hãm hại họ được tí nào trừ phi Allah cho phép. Và những 
người có đức tin nên tin cậy mà phó thác cho Allah. 

11. - Hỡi những ai có niềm tin! Khi các người được yêu cầu nới rộng 
chỗ ngồi cho người khác trong cuộc họp, hãy nới ra. Allah (với lòng 
Khoan dung của Ngài) sẽ nới rộng chỗ ngồi cho các người. Và khi 
các người được yêu cầu đứng dậy, hãy đứng dậy. Allah sẽ cất nhắc 
những ai tin tưởng trong các người và những ai được ban sự hiểu biết 
lên điạ vị và cấp bậc cao. Va Allah Rất mực am tường về những 
điều các người làm. 
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Surah 58. Al-Mujãdilah Juzu 28 

12. - Hỡi những ai có niềm tin! Khi các người đến gặp Sứ giả 
(Muhammad) để tham khảo ý-kiến về chuyện riêng tư, hãy bố thí 
(cho người nghèo) trước khi các người tham khảo ý kiến. Điều đó tốt 
và trong sạch hơn cho các người. Nhưng nếu các người không tìm 
được phương tiện (để bô" thí) thì quả thật, Allah Hằng Tha thứ và 
Khoan dung (các người). 

13. - Phải chăng các người sỢ mất tiền vào việc bô" thí trước khi đến 
tham khảo việc riêng (với Sứ giả) hay sao? Nhưng khi các người 
không làm được và Allah quay lại tha thứ cho các người thì (ít ra) 
cấc người phải dâng lễ Saỉãh một cách chu đáo và đóng Zakãh và 
vâng lệnh Allah và Sứ giả của Ngài. Và Allah Râ"t mực am tường về 
những điều các người làm. 

14. - Há Ngươi không thây những kẻ (đạo đức giả) quay lại (kết bạn) 
với đám người (Do thái) mà Allah giận dữ ư? Họ không là thành 
phần của các người (Muslim) và cũng không là thành phần của 
chúng (người Do thái), và họ mang điều giả dối ra thề thốt trong lúc 
họ biet điều đó. 

15. - Allah đã chuẩn bị cho họ một sự trừng phạt nghiêm khắc. 
Những điều mà họ đã từng làm thật ià tội lỗi. 

16. - Họ đã dùng lời thề để làm bình phong (che đậy việc làm tội lỗi 
của họ). Bởi thê", họ đã cản trở (người khác) theo Chính đạo của 
Allah. Vì thê", họ sẽ chịu một sự trừng phạt nhục nhã. 

17. - Của cải và con cái của họ sẽ không bao giờ giúp họ thoát khỏi 
(sự trừng phạt của) Allah. Họ sẽ là những người bạn của Lửa (Hỏa 
ngục), nơi mà họ sẽ vào ở trong đó (đời đời). 

18. - Vào Ngày mà Allah sẽ phục sinh tâ"t cả bọn họ (để chịu việc 
Phán xử), họ sẽ thề thốt với Ngài như họ đã từng thề thốt với các 
ngươi (hỡi Muslim). Và họ nghĩ rằng họ sẽ ỷ vào một cái gì đó (để 
biện minh với Ngài). Không, thật sự, họ chỉ là những tên nói dốỉ. 

19. - Shaytãn đã làm chủ được họ và làm cho họ quên mâ"t việc tưởng 
nhớ Allah. Họ thuộc bè đảng của Shaytãti. Này, quả thật, bè đảng 
của Shaytãn nhất định sẽ thua. 

20. - Quả thật, những ai chống đôi (Mệnh Lệnh của) Allah và Sứ giả 
của Ngài thì sẽ là những kẻ bị hạ nhục. 

21. - Allah đã ban hành chỉ-dụ: “TA và các Sứ giả của TA nhất định 
sẽ thắng.” Bởi vì Allah Toàn Lực và Toàn Năng. 
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22.- Ngươi (Nabi) sẽ không tìm thây một đám người nào đã có đức 
tin nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng lại kết thân với ai là 
người chông đối Allah và Sứ giả của Ngài dẫu rằng đó là cha mẹ, 
con cái, anh em hay bà con ruột thịt của họ đi nữa. Bởi vì họ là 
những người mà Đức tin đã được khắc ghi vào trong quả tim (tâm 
khảm) của họ và (Allah) đã tăng cường họ với Tinh thần (Rủh) từ 
Ngài. Và Ngài sẽ thu nhận họ vào những ngôi Vườn (Thiên đàng) có 
các dòng sông chảy bên dưới để họ vào ở trong đó đời đời. Allah sẽ 
hài lòng với họ và họ sẽ hài lòng với Ngài. Họ nhập đảng của Allah. 
Thật sự chỉ có đảng của Allah mới thắng lợi vẻ vang thôi. 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1, - Mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều tán dương 
Allah bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh. 

2, - Ngài là Đấng đã trục xuất những kẻ phản nghịch (kafarũ) trong 
nhóm Người dân Kinh sách (nhóm Do thái Banũ An-Nadhĩr) ra khỏi 
nhà cửa của chúng nhân cuộc tập họp (lực lượng để trừng phạt 
chúng) lần đầu. Các người không nghĩ rằng chúng sẽ bỏ đi và chính 
chúng cũng nghĩ thành lũy kiên cố của chúng có thể bảo vệ chúng 
tránh khỏi (sự trừng phạt của) Allah. Nhưng (lực lượng của) Allah 
đến tấn công chúng từ một nơi mà chúng không ngờ tới. Và Ngài 
ném sự kinh hãi vào lòng của chúng khiến chúng tự đập phá nhà cửa 
với bàn tay của chúng và với bàn tay của những người tin tưởng. Bởi 
thế, hãy tiếp thu (bài học) cảnh cáo, hỡi những kẻ có đôi mắt biết 
nhìn! 

3, - Và nếu Allah không quyết định trục xuất chúng (ra khỏi thành 
phô" Madũiah) thì chắc chắn Ngài sẽ trừng phạt chúng ở trần gian 
này. Nhưng chắc chắn chúng sẽ chịu sự trừng phạt của Lửa (Hỏa 
ngục) ở Đời sau. 
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Sũrah 59, Al-Hashr Juzu 28 

4, - Như thế là vì chúng đã chống đốì Allah và Sứ giả của Ngài. Và 
ai chông đối Allah thì (nên biết) Allah rất nghiêm khắc ưong việc 
trừng phạt. 

5. - Bất cứ cây chà-là nào mà các ngươi (hỡi Muslim!) đốn ngã hoặc 
cây nào mà các ngươi chừa lại để cho đứng thẳng trên rễ của nó, thì 
(mọi việc làm đó) đều do phép của Allah cả và để cho Ngài hạ nhục 
những kẻ dấy loạn, bất tuân Allah. 

6. - Và chiến lợi phẩm (Fay') nào mà Allah tịch thu từ chúng để ban 
cho Sứ giả của Ngài, thì các người không cần cưỡi ngựa hay lạc đà 
đến chinh phục. Ngược lại, chính Allah ban thẩm quyền cho các Sứ 
giả của Ngài kiểm soát người nào mà Ngài muốn bởi vì Allah có 
toàn quyền định đoạt trên tất cả mọi việc. 

7, - Chiến lợi phẩm nào mà Allah tịch thu từ dân cư của những thị 
trân để ban cho Sứ giả của Ngài thì là của Allah, và của Sứ giả 
(Muhammad), và của bà con ruột thịt (của Muhammad), và của các 
trẻ mồ côi, và của người thiếu thốn, và của người lỡ đường nhằm 
mục đích để cho nó không nằm trong vòng (luân lưu) của người giầu 
có trong các người. Và vật gì mà Sứ giả ban cho các người thì hãy 
nhận nó và vật gì mà Sứ giả cấm thì hãy từ khước nó. Và hãy sỢ 
Allah bởi vì, quả thật, Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt. 

8, - (Trong số chiến lợi phẩm đó cũng có phần) dành cho những 
người Muhãjir (di cư từ Makkah) nghèo túng vốn đã bị trục xuất 
khỏi nhà cửa của họ (tại Makkah) và bị tước đoạt tài sản, ra đi tìm 
thiên lộc và sự hài lòng của Allah và đã ủng hộ (Chính nghĩa của) 
Allah và Sứ giả của Ngài. Họ là những người chân thật (Sãdiqũn). 

9. - Và những ai đã có nhà cửa (tại Madĩnah) và có Đức tin (tức 
người Ansãr) trước họ (người Muhãjir) yêu thương người (Muhãịir) 
nào đã di cư (từ Makkah) đến sông với họ và ưong lòng họ không có 
một chút thèm muốn những vật đã được ban cho (những người 
Muhãjir)\ ngược lại, họ đã dành cho (những người Muhãịỉr) quyền 
ưu tiên hơn mình mặc dầu họ cũng là những người thiếu thôn. Và ai 
giữ được lòng mình khỏi tham lam, thì là những người chắc chắn sẽ 
thành công. 
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Sũrah 59. Al-Hashr Juzu 28 

10. - Và những ai đến sau họ cầu nguyện: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin 
Ngài tha thứ cho chúng tôi và cho những người anh em đã tin tưởng 
trước chúng tôi và xin Ngài chớ đặt trong lòng chúng tôi nỗi oán thù 
đối với những người đã tin tưởng bởi vì quả thật Ngài Rất mực Nhân 
từ, Rất mực Khoan dung.” 

11. - Há Ngươi (Muhammad) đã không nhìn về những kẻ đạo đức 
giả? Chúng nói với những người anh em của chúng gồm những kẻ 
không có đức tin trong nhóm Người dân Kinh sách như sau: “Nếu 
các anh bị trục xuất, thì chúng tôi sẽ ra đi cùng với các anh và chúng 
tôi sẽ không bao giờ nghe theo một ai về vấn đề của các anh; và 
nếu các anh bị tấn công, thì chúng tôi sẽ ượ chiến các anh.” Nhưng 
Allah làm chứng, chúng là những tên nói dối. 

12. - Khẳng định rằng nếu họ (những người Do thái Banũ Nadhĩr tại 
Madĩnah) bị trục xuất, thì chúng (những tên đạo đức giả) sẽ không 
ra đi cùng với họ; và nếu họ bị tấn công, thì chúng sẽ không trợ giúp 
họ; và nếu chúng có giúp họ đi nữa thì chúng cũng sẽ quay lưng 
(phản bội). Và họ sẽ không được ai cứu giúp. 

13. - Chắc chắn trong lòng của chúng, các người đáng sợ hơn Allah. 
Sở dĩ như thế là vì chúng là một đám người không thông hiểu. 

14. - Chúng sẽ không hợp lực đánh các người trừ phi cố thủ trong 
những thị xã có thành lũy kiên cố hoặc chiến đâu đằng sau những 
bức tường. Nỗi thù nghịch giữa bọn chúng với nhau rất kịch liệt. 
Ngươi nghĩ rằng chúng đoàn kết nhưng kỳ thật tấm lòng của chúng 
chia rẽ. sở dĩ như thế là vì chúng là một đám người không hiểu biết. 

15. - Giống trường hợp của những kẻ (Do thái Banũ Qaynũqã’) vừa 
bị trừng phạt trước chúng. Chúng đã nếm hậu quả tai hại về lề lối xử 
sự của chúng; và chúng sẽ chịu sự trừng phạt đau đớn (ở Đời sau). 

16. - (Đồng minh của chúng đã lừa gạt chúng) giống trường hợp của 
Shaytãn đã lừa gạt con người khi nó bảo y: “Anh chớ tin (Allah)!” 
Bởi thế, khi y (con người) hết tin (Allah), nó lại bảo: “Tôi không 
dính dấp gì đến anh cả. Tôi sợ Allah, Rabb (Đấng Chủ Tể) của vũ 
trụ và muôn loài.” 
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Surah 59. Al-Hashr Juzu 28 

17. - Bởi thế, kết cuộc của hai đứa chúng là cả hai đều sa vào Lửa 
(của Hỏa ngục) và ở trong đó đời đời. Và đó là quả báo dành cho 
những kẻ làm điều sai quây. 

18. - Hỡi những ai có niềm tin! Hãy sợ Allah và mỗi người (linh hồn) 
nên xét lại những điều mà y đã gởi đi trước cho y vào ngày mai. Và 
hãy sợ Allah! Quả thật, Allah Rất mực am tường về những điều các 
người làm. 

19. - Và chớ đối xử như những ai đã quên lãng Allah cho nên Ngài 
đã làm cho chúng lãng quên bản thân của chúng trở lại. Chúng là 
những kẻ dấy loạn, bất tuân Allah. 

20. - Những người Bạn của Hỏa ngục và những người Bạn của Thiên 
đàng không ngang bằng nhau. Những người Bạn của Thiên đàng 
mới là những người thắng lợi. 

21. - Nếu TA (Allah) truyền giáng Qur'ãn này lên một quả núi, Ngươi 
(Muhammad) sẽ thấy Nó khiêm tốn và chẻ làm đôi vì khiếp sợ 
Allah. Đó là thí dụ (hình ảnh) mà TA trình bày cho nhân loại để may 
ra họ biết ngẫm nghĩ. 

22. - Ngài là Allah, Đấng mà ngoài Ngài không có một Thượng Đế 
nào khác (đáng được tôn thờ); Đấng biết hết điều vô hình và điều 
hữu hình. Ngài là Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan 
dung. 

23. - Ngài là Allah, Đấng mà ngoài Ngài không có một Đấng 
Thượng Đế nào khác (xứng đáng được tôn thờ), Đức Vua, Đấng 
Linh Thiêng, Đấng Ban sự Bằng An, Đấng Ban Đức Tin, Đấng Bảo 
Vệ An Ninh, Đấng Toàn Năng, Đấng Không Cưỡng Lại được, Đấng 
Tự Hào. Quang vinh và trong sạch thay Allah! Ngài vượt hẳn những 
điêu hay kẻ 'hợp tác' mà chúng (những kẻ thờ đa thần) đã qui cho 
Ngài. 

24y Ngài là Allah, Đấng Tạo Hóa, Đấng Khởi Sự, Đấng Ban hình 
thể. Ngài mang những Tên gọi tốt đẹp nhất. Mọi vật trong các tầng 
trời và trái đất đều tán dương Ngài bởi vì Ngài ià Đấng Toàn Năng, 
Đấng Chí Minh. 

ALMUMTAHINAH 
(Phụ Nữ Cần Được Kiểm Tra) 
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Surah 60. Al-Mumtahinah Juzu 28 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Hỡi những ai có niềm tin! Chớ kết bạn với kẻ thù của TA và kẻ 
thù của các người bằng cách bày tỏ thiện cảm của các người với 
chúng trong lúc (các người biết chắc) chúng phủ nhận sự Thật đã 
đến với các người: chúng đã trục xuất Sứ giả (Muhammad) và kể cả 
các người (đi chỗ khác) bởi vì các người tin tưởng nơi Allah, Rabb 
(Đấng Chủ Tể) của các người; nếu các người ra đi chiến đấu Ụihãd) 
cho Chính đạo của TA và tìm sự Hài lòng của TA (thì chớ kết bạn 
với chúng). Các người đã kín đáo bày tỏ thiện cảm đối với chúng và 
TA biết rõ điều các người giấu giếm và điều các người bộc lộ. Và ai 
trong các người làm điều đó thì chắc chắn đã đi lạc rất xa khỏi 
Chính-đạo. 

2. - Nếu thắng được các người, thì chúng sẽ là kẻ thù của các người 
và sẽ giăng cả bàn tay lẫn chiếc lưỡi của chúng ra hãm hại các 
người và muốn cho các người phủ nhận (sự Thật như chúng). 

3. - Anh em ruột thịt cũng như con cái của các người chẳng giúp ích 
gì được cho các người vào Ngày Phục sinh. Ngài (Allah) sẽ quyết 
định giữa các người bởi vì Allah thấy rõ những điều các người làm. 

4. - Chắc chắn có một gương tốt nơi Ibrãhĩm và những ai theo Người 
để cho các người (bắt chước) khi họ bảo người dân của họ: “Chúng 
tôi vô can đôi vôi quí vị và những tượng vật mà quí vị tôn thờ ngoài 
Allah và chúng tôi phủ nhận quí vị; giữa chúng tôi và quí vị có một 
mối hiềm thù kéo dài cho đến lúc quí vị tin tưởng nơi Đấng Allah 
Duy Nhất,” ngoại trừ lời nói mà Ibrãhĩm đã thưa với phụ thân của 
Người: “Chắc chắn con sẽ xin (Allah) tha thứ cho cha nhưng con 
không có quyền đòi Allah ban cho cha bất cứ điều gì (cha muốn). 
(Rồi họ cầu nguyện, thưa:) “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi phó thác 
cho Ngài và quay về sám hối với Ngài và sẽ trở về gặp Ngài.” 

5. - “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài đừng dùng chúng tôi làm một 
mục tiêu thử thách cho những kẻ không có đức tin, lạy Rabb chúng 
tôi, xin Ngài tha thứ cho chúng tôi. Quả thật, Ngài là Đấng Toàn 
Năng, Đấng Rất mực Cao Minh. 
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Sũrah 60. Al-Mumtahinah Juzu 28 

6, - Chắc chắn họ là một gương tốt cho các người noi theo, - cho ai là 
người đặt hy vọng nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng. Và ai 
quay làm ngơ thì quả thật, Allah Rất mực Giầu Có (không thiếu 
thôn chi) và Rất đáng Ca tụng. 

7, - Biết đâu (trong tương lai) Allah sẽ đặt tình thương giữa các người 
với những kẻ mà các người hiện đang xem như kẻ thù bởi vì Allah 
có quyền (trên tất cả). Và Allah Hằng Tha Thứ, Rất mực Khoan 
dung. 

8. - Allah không cấm các người đối xử tử tế và công bằng với những 
ai không giao chiến với các người và trục xuất các người ra khỏi nhà 
cửa của các người vì vấn đe tôn giáo bởi vì quả thật Allah yêu 
thương những người công bằng. 

9, - Allah chỉ cấm các người kết bạn và giao hảo với những ai đã 
chiến đấu chông các người vì vấn đề tôn giáo và trục xuất các người 
ra khỏi nhà cửa của các người và tiếp tay trong việc trục xuất các 
người, sợ rằng các người có thể quay lại (kết thân) với chúng. Và ai 
quay về kết bạn với chúng thì đó là những người làm điều sai quấy. 

10. - Hỡi những ai có niềm tin! Khi những người phụ nữ tin tưởng 
chạy đến tị nạn với các người (tại Madĩnah) hay kiem tra (sát hạch) 
họ; Allah biết đức tin của họ. Và khi các người biết chắc họ là 
những người (nữ) tin tưởng thật sự, chớ giao trả họ về với những kẻ 
không tin (tại Makkah). Họ không là những (người vợ) hợp pháp cho 
chúng và chúng cũng không là những (người chồng) hợp pháp cho 
họ. Nhưng hãy trả lại cho những người chồng ngoại đạo (tiền cưới- 
Mahr) mà chúng đã chi ra (cho người vợ của chúng). Các người 
không có tội nếu cưới họ làm vợ vđi điều kiện các người chi cho họ 
tiên cưới bắt buộc (Mahr) của họ. Và chớ ràng buộc những người 
(vợ) không có đức tin (tại Makkah) thủ tiết với các người: và đòi họ 
(vợ ngoại đạo) ừả tiền cưới mà các người đã chi ra cho họ và hãy để 
cho chúng (những người chồng ngoại đạo) đòi lại tiền cưới mà 
chúng đã chi ra (cho những người vợ Muslim đã chạy đến tị nạn với 
các người). Đó là Chỉ Dụ của Allah. Ngài xét xử (công bằng) giữa 
các người bởi vì Allah Toàn Tri, Rất Mực Cao Minh. 

11. - Nếu người vợ nào của các người bỏ các người để đến với những 
kẻ không tin và các người có được một cơ hội tương xứng (qua việc 
những người đàn bà tin tưởng bỏ chúng chạy về phía của các người), 
thì hãy trả lại cho những kẻ (không tin) mà vợ đã bỏ đi một sô" tiền 
tương đương với tiền cưới mà chúng đã chi ra (cho vợ). Và hãy sợ 
Allah, Đấng mà các người tin tưởng. 
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Sũrah 61. As-Saff Juzu 28 

12. - Hỡi Nabi (Muhammad!) Khi những người phụ nữ tin tưởng đến 
gặp Ngươi để xin tuyên thệ với Ngươi, gồm việc họ sẽ không tổ hợp 
với Allah bất cứ cái gì (trong việc thờ phụng Ngài), và sẽ không ăn 
cắp, sẽ không ngoại tình (hay thông gian), sẽ không giết con cái của 
họ, sẽ không nói xấu kẻ khác, không cố tình bịa đặt điều gian dối 
giữa tay và chân của họ (cho rằng con ngoại tình là đứa con của 
chồng), và sẽ không bất tuân Ngươi (Muhammad) về bất cứ điều tốt 
nào thì hãy chấp nhận lời tuyên thệ của họ và hãy xin Allah tha thứ 
cho họ. Quả thật, Allah Hằng Tha Thứ, Rất mực Khoan dung. 

13. - Hỡi những ai có niềm tin! Chớ quay lại kết bạn với những kẻ tự 
chuốc lấy sự giận dữ của Allah (người Do thái). Chắc chắn chúng đã 
tuyệt vọng về Đời sau giống như những kẻ không có đức tin đang 
tuyệt vọng về những bầu bạn (của chúng) đang nằm dưới mộ. 

AS-aarr 
(Đội Ngũ Chiến Đấu) 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1, - Mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều tán dương 
Allah bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh. 

2, - Hỡi những ai có niềm tin! Tại sao các người nói ra những điều 
mà các người không làm? 

3, - Điều đáng ghét nhất đối với Allah là các người nói ra những điều 
mà các người không làm. 

4, - Quả thật, Allah yêu thương những ai chiến đâu cho con đường 
(Chính Nghĩa) của Ngài theo đội ngũ, làm như họ là (bộ phận) của 
một kiến trúc rắn chắc. 

5, - Và (hãy nhớ) khi Mũsa bảo người dân của Người: “Này hỡi dân 
ta! Tại sao các người làm tổn thương Ta trong lúc các người biết 
chắc Ta là Sứ giả của Allah được phái đến với các người? Bởi thế, 
khi chúng rẽ lối, Allah làm cho tấm lòng của chúng lệch lạc; và 
Allah không hướng dẫn đám người dấy loạn, bất tuân. 

551 



i_à^3Ỉ\ 

ìm-ị 

li' 

í ray; 
'Spj 

:ĩ 

n 

m 
JI§ 
SI 

‘5 
'pjịf' fg: 
PB 

: :|ậ|!: 

!\aW 

'Ẵ SSỳ 

J^0^ệị^ẩjCị'ỐÃÍ& !# 

\£ỷj±*J_^jbJ 4J^5.Ỉ^A-ỳ^. à^jjỳ\jẠ& 03^ui A 

Ộ3 0.^3'í^ỳu^Ọ3 43^ ÙỊrcý (J)J3^Ị) ^ ịỉ^ 

ệ 
iẠ « _ í ^ , 

^ > 0 '- t „ 9 A * 9 J1 ÌL. ^ / 

ííđâĩí^l ỉ C^cm 

Mi ^ 
ÃÌaẬÌỈÓ^ Jỵ 



Surah 61. As-Saff Juzu 28 

6, - Và (hãy nhớ) khi 7sa, con trai của Maryam, bảo: “Hỡi con cháu 
của Israel! Ta là Sứ giả của Allah được phái đến với các người, xác 
nhận lại những điều trong Kinh Taurãh (đã được mặc khải) trước Ta 
và báo tin mừng về một Sứ giả (của Allah), tên Ahmad (tức 
Muhammad) sẽ đên sau Ta.” Nhưng khi Người đến gặp chúng với 
những Bằng chứng rõ rệt thì chúng bảo: “Đây là một trò phù thủy 
hiển hiện.” 

7, - Và còn ai gian ác hơn kẻ đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho Allah 
trong lúc y được mời gia nhập Islãrríl Và Allah không hướng dẫn 
đám người làm điều sai quấy. 

8, - Chúng muốn dập tắt Ánh sáng của Allah bằng miệng lưỡi của 
chúng, nhưng Allah sẽ hoàn thiện Ánh sáng của Ngài dẫu rằng 
những kẻ khong tin ghét điều đó. 

9, - Và Ngài là Đấng đã phái Sứ giả của Ngài mang Chỉ đạo và tôn 
giáo của sự Thật đến để làm cho Nó (Islãm) thắng tất cả mọi tôn 
giáo mặc dầu những người tôn thờ đa-thần ghét điều đó. 

10, - Hỡi những ai có niềm tin! Há TA hướng dẫn các người đến với 
một cuộc đổi chác sẽ giải cứu các người khỏi sự trừng phạt đau đớn? 

11, - (Đó là việc) các người tin tưởng nơi Allah và Sứ giả của Ngài; và 
chiên đâu cho Chính nghĩa của Allah bằng cả tài sản lẫn sinh mạng 
của các người. Điều đó tốt nhât cho các người nếu các người biết. 

12, - Ngài sẽ tha thứ tội lỗi của các người cho các người và thu nhận 
các người vào những ngôi Vườn có các dòng sông chảy bên dưới, và 
những chỗ ở tốt đẹp nơi những ngôi Vườn vĩnh cửu (Thiên đàng 
'Adn). Đó là một cuộc thành tựu vĩ đại. 

13, - Và (ban cấp) một (ân sủng) khác mà các người yêu thích: Sự 
giúp đỡ của Allah và một cuộc thắng lợi gần kề. Và hãy báo tin 
mừng này cho những người tin tưởng. 

14, - Hỡi những ai có niềm tin! Hãy là những người giúp đỡ (Chính 
nghĩa) của Allah, giống như điều mà ‘Isa, con trai cua Maryam đã 
bảo các Tông đô (của Người); “Ai là người ủng hộ Ta về (Chính 
nghĩa của) Allah?” Các Tông đồ thưa: “Chúng tôi là những người trợ 
giúp (Chính nghĩa) của Allah.” Nhưng một thành phần của con cháu 
của Israel đã tin tưởng và một thành phần (khác) không có niềm tin. 
Nhưng TA đã tăng cường sức mạnh cho những ai có đức tin chống 
lại kẻ thù của họ cho nên họ đã chiến thắng. 
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Surah 62. Al-Jumu'ah Juzu 28 

AL-JUMU'AH 
(Ngày Thứ Sáu) 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1- Mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều tán dương 
Allah, Đấng Hoàng Đế, Đấng Hiển Linh, Đấng Toàn Năng, Đấng 
Chí Minh. 

2. - Ngài là Đấng đã dựng trong đám người dân (Ả-rập) thất học (tại 
Makkah) một Sứ giả xuất thân từ họ để đọc các Lời Mặc khải của 
Ngài cho họ và tẩy sạch họ (khỏi sự ô-uế của việc tôn thờ đa-thần) 
và dạy họ Kinh sách và đường lôi đúng đắn khôn ngoan. Và quả 
thật, trước đó họ đã lầm lạc rõ rệt. 

3. - Và (phái Người đến) với những người khác thuộc thành phần của 
họ nhưng chưa nhập (đạo) với họ. Và Ngài là Đấng Toàn Năng, 
Đấng Rât mực Sáng suốt. 

4. - Đó là Thiên ân mà Allah ban cho người nào Ngài muốn. Và 
Allah là Chủ Nhân của Thiên ân lớn lao. 

5. - Hình ảnh của những ai gánh (trách nhiệm thi hành) Kinh Taurãh 
rôi không gánh nó (trọn nhiệm vụ) sẽ giông như hình ảnh của một 
con lừa chở trên lưng hằng đông sách (nhưng không hiểu sách đó nói 
gì). Thật xấu xa thay hình ảnh của những ai phủ nhận các Lời Mặc 
khải) của Allah (giông như hình ảnh của con lừa chở sách). Và Allah 
không hướng dẫn đám người làm điều sai quấy. 

6. - Hãy bảo (chúng): “Hỡi những ai là người Do thái! Nếu các người 
tự cho mình là những người bạn của Allah, khác với người ta thì hãy 
cầu mong cho được chết đi nếu các người nói thật.” 

7. - Nhưng chúng sẽ không bao giờ muốn nó (cái chết) bởi vì (chúng 
sợ hậu quả của) những điều (tội lỗi) mà bàn tay của chúng đã gởi đi 
trước. Và Allah biết rõ những kẻ làm điều sai quấy. 

8. - Hãy bảo (chúng): “Quả thật cái chết mà các người muôn chạy 
trôn sẽ giáp mặt các người. Rồi các người sẽ được đưa trở về (trình 
diện) Đấng biết điều không thấy và điều thây rõ. Rồi Ngài sẽ cho 
các người biết những điều các người đã làm.” 
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Surah 63. Al-Munãfiqũn Juzu 28 

9. - Hỡi những ai có niềm tin! Khi tiếng 'Ăzãn' dõng dạc gọi các 
người đến dâng lễ 'Salãh' vào Ngày Thứ Sáu1 Ụumu'ah), hãy vội vã 
đến (Thánh đường) để tưởng nhớ Allah và tạm gác việc mua bán 
sang một bên. Điều đó tốt cho các người nhất nếu các người biết. 

10. - Rồi khi cuộc lễ chấm dứt, hãy tản mác (khắp nơi) trên mặt đất 
đi tìm thiên lộc của Allah và hãy nhớ Allah cho thật nhiều để may 
ra các người được thành công. 

11. - Và khi thấy việc mua bán đổi chác hoặc trò chơi giải trí (như 
đánh trống, hát hò...), họ tản mác đi về phía đó bỏ Ngươi 
(Muhammad) đứng (giảng kinh-Khutbah). Hãy bảo họ: “Điều gì liên 
hệ đến Allah tốt hơn trò giải trí và việc mua bán”. Và Allah là Đấng 
Cung dưỡng Ưu việt. 

AL-MUNĂFIQŨN 
(Những Người Đạo Đức Giả) 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đáng Rất mực Khoan dung 

1, - Khi đến gặp Ngươi (Muhammad) những người đạo-đức-giả bảo: 
“Chúng tôi xác nhận ngài là Sứ giả của Allah” trong lúc Allah đã 
biết Ngươi thực sự là Sứ giả của Ngài. Và Allah cũng xác nhận 
những người đạo đức giả chắc chắn là những tên nói dối. 

2, - Chúng dùng lời thề của chúng làm bình phong (che đậy việc làm 
tội lỗi của chúng). Bởi thế, chúng cản trở thiên hạ theo con đường 
của Allah. Những điều chúng từng làm quả thật là xấu xa, tội lỗi. 

3. - Sở dĩ như thế là vì chúng có niềm tin rồi chúng lại phủ nhận đức 
tin; bởi thế, quả tim của chúng bị niêm kín lại cho'nên chúng không 
hiếu gì. 

4. - Và khi nhìn chúng, Ngươi (Muhammad) trâm trồ dáng dấp bề 
ngoài của chúng; và khi chúng nói, Ngươi lắng nghe lời lẽ của 
chúng. Chúng giông như những khúc gỗ (bọng) dùng để chống đỡ. 
Chúng nghĩ rằng mỗi tiếng thét đều nhằm chỉ trích chúng. Chúng là 
kẻ thù. Bởi thế, hãỵ cảnh giác chúng. Allah nguyền rủa chúng. 
Chúng quay hướng vế đâu? 

1 Cuộc lễ Salãh ngày thứ Sáu gồm bài thuyết giảng (Khutbah) được chia thành hai 
phần và hai đơn vị (rak’à) dâng lễ. 

554 



ùy$Zữ\ộ&> 

;M|Ị Òỷ£^jẠ&^^(ájQ jẬta]£ IU 
Im „ ấX'-'' A s'. Jỉ'-' „£ -í^-r ^ >'■*>'&<''. 

jj J^iỉ^ií4íó^i ll 
I I 

mi' -Ị. ^ ?*Ị < -ậ^ -íf 4 » ^< . .1> ? -t . •£/■» , 
lfì^y^Ị^ủ ị; 

I ũJỈ£Ạ ^y^0&- IU 

WĩÁ^^.^ãị^-5ùỷ^ếÂ0 I 

Wz<zj&ps^%%ễ&'^*ỉ* !§ 

S^Ẩ ^Jj*j ỷ>\[gé^ị 2JJẤ=vỷ\ Ị JS| 

li ’^Jjắ§^i^ỷ3ịk'S li 
✓ < ^ . .. _ . «<''?- I JÉk% 

!H: ‘,fy >~^WJVS <^i? Ịif|f 
lim «■" ^ 'c_'-r < _ <■ 9 «-" 0 . 7^ - 0 >■ "t c -? / í|ẩ1)x-'i 

lị Z^'^ẶjJj^‘^íi^^'ỌịỊÒ'i^ừí IU 

1; ầ0ừ^'ùỉừM5Jiỉ^y^áì Ễ 

|5 V^\J ? ; 

OOd 



Sũrah 63. Al-Munãfiqũn Juzu 28 

5. - Khi có lời bảo chúng: “Hãy đến đây. Sứ giả của Allah sẽ xin 
(Allah) tha thứ cho các anh.” Nhưng chúng quay đầu sang phía khác; 
và Ngươi thấy chúng bỏ đi dáng điệu ngạo mạn. 

6. - Dẫu Ngươi có cầu xin (Allah) tha thứ hay không cầu xin sự tha 
thứ cho chúng, điều đó bằng thừa đôi với chúng. Allah sẽ không bao 
giờ tha thứ cho chúng. Quả thật, Allah không hướng dẫn đám người 
dấy loạn, bất tuân. 

7. - Chúng là những kẻ nói: “Chớ chi tiêu (bô" thí) cho những người 
theo Sứ giả của Allah cho đến lúc họ bỏ đi (khỏi Madĩnah).” Nhưng 
những người đạo đức giả không hiểu thâu được kho (lương thực) của 
các tầng trời và trái đất đều là của Allah cả. 

8. - Và chúng tuyên bô": “Nếu chúng tôi trở về Madĩnah, người quyền 
thê" nhất (ám clu Abdullah bin Ubay bin Salut) sẽ đuổi thằng tồi nhất 
(ám chỉ Sứ giả của Allah) ra khỏi đó.” Nhưng những người đạo đức 
giả không biết rằng danh dự và quyền thê" đều thuộc về Allah và Sứ 
giả của Ngài và những người tin tưởng. 

9. - Hỡi những ai có niềm tin! Chớ để cho tài sản và con cái của các 
người làm cho các người xao lãng việc tưởng nhớ Allah. Và ai làm 
thê" thì sẽ là những người thua thiệt. 

10. - Và hãy chi dùng (vào việc thiện) phần tài sản mà TA đã cung 
cấp cho các người trước khi (cái) chết đến cho mỗi một người trong 
các người. Bởi vì lúc đó y sẽ (hối tiếc) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! 
Nếu Ngài gia hạn cho bề tôi sống thêm một thời gian ngắn nữa thì 
bề tôi sẽ bô" thí (rộng rãi) và trở thành một người đức hạnh.” 

11. - Và Allah sẽ không bao giờ gia hạn cho một người (linh hồn) 
nào cả khi đã mãn hạn. Và Allah rất am tường về những điều các 
người làm. 

: : AT-TAGÃBUN 
(Người Thắng Kẻ Bại) 
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Sũrah 64. At-Tagabun Juzu 28 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1, - Mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều tán dương 
Allah. Quyên hành thông trị là của Ngài; và Lời ca tụng cũng thuộc 
về Ngài. Và Ngài định đoạt tất cả mọi việc. 

2, - Ngài là Đâng đã tạo hóa các người, nhưng trong các người có kẻ 
không tin tưởng và trong các người có người tin tưởng. Và Allah 
Hằng Thấy điều các người làm. 

3, - Ngài vì Chân lý đã tạo hóa các tầng trời và trái đất; và Ngài đã 
tạo hình thể các người và đã hoàn thiện hình thể của các người. Và 
các người sẽ trở về gặp Ngài. 

4, - Ngài biết mọi vật trong các tầng trời và dưới đất; và biết điều 
các người giâu giêm và điều các người bộc lộ, bởi vì Allah biết rõ 
điều nằm trong lòng (của mọi người). 

5, - Há các người chưa biết tin tức về những kẻ đã không có niềm tin 
trước đây ư? Bởi thế, chúng đã nếm hậu quả tai hại của những công 
việc của chúng; và chúng đa chịu một sự trừng phạt đau đớn. 

6, - Sở dĩ như thế là vì những Sứ giả của chúng đã đến gặp chúng với 
những bằng chứng rõ rệt nhưng chúng bảo: “Há người phàm lại 
hướng dân chúng tôi ự?” Bởi thế, chúng không tin tưởng và quay bỏ 
đi. Và Allah không cần đến chúng bởi vì Allah Rất mực Giầu có, 
Rất đáng Ca tụng. 

7, - Những kẻ không có niềm tin nghĩ rằng chúng sẽ không được 
phục sinh trở lại (để chịu sự Phán xử). Hãy bảo chúng (hỡi 
Muhammad!): “Vâng, thề bởi Rabb của ta, chắc chắn các người sẽ 
được dựng sông lại rồi sẽ được báo cho biết về những điều mà các 
người đã làm. Và điều đó rất dễ đốì với Allah. 

8, - Bởi thế, hãy tin tưởng Allah và Sứ giả của Ngài và Ánh-sáng 
(Qur'ãn) mà TA (Allah) đã ban xuống. Và Allah Rất am tường ve 
những điều các người làm. 

9, - (Hãy nhớ) Ngày mà Ngài (Allah) sẽ tập trung tất cả các người 
vàọ Ngày Đại hội (Phán xử). Đó là Ngày của (người) thắng và (kẻ) 
bại. Và ai tin tưởng nơi Allah và làm việc thiện thì Ngài (Allah) sẽ 
xóa bỏ mọi điều xấu xa (tội lỗi) khỏi y và sẽ thu nhận y vào những 
ngôi Vườn bên dưới có các dòng sông chảy (Thiên đàng) để vào ở 
trong đó đời đời. Đó là một thắng lợi vĩ đại. 
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Surah 64. At-Tagabun Juzu 28 

10,- Ngược lại, những ai không có đức tin và phủ nhận các Lời mặc 
khải của TA thì sẽ là những người bạn của Lửa (Hỏa ngục), nơi mà 
chúng sẽ vào ở trong đó đời đời. Và (là) một trạm đến cuối cùng rất 
xâu. 

11- Không một tai họa nào xảy ra mà không do phép của Allah cả. 
Và ai tin tưởng nơi Allah thì Ngài sẽ hướng dẫn tấm lòng của y 
(theo Chính đạo) bởi vì Allah biết rõ hết mọi việc. 

12- Và hãy tuân lệnh Allah và tuân lệnh Sứ giả (Muhammad). 
Nhưng nêu các người quay bỏ đi thì nhiệm vụ của Sứ giả của TA chỉ 
là truyền đạt (Thong điệp) một cách công khai. 

13- Allah (Duy Nhât)! Không có Thượng Đế nào khác duy chỉ Ngài 
(là Thượng Đế). Bởi thế, những người có đức tin nên tin cậy mà phó 
thác cho Allah. 

14,- Hỡi những ai có niềm tin! Quả thật, trong sô" người vợ và con 
cái của các người, có người thù nghịch (cản trở) các người (tuân lệnh 
Allah và Sứ Giả của Ngài). Bởi thế, hãy cảnh giác họ. Nhưng nếu 
các người lượng thứ bo qua và tha thứ cho họ thì quả thật Allah 
Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

15- Tài sản và con cái của các người chỉ là một sự thử thách (đối 
với các người). Nẹược lại, Allah có nơi Ngài một phần thưởng rất 
lớn (Thiên đàng đe dành cho các người). 

16,- Do đó, hãy sợ Allah (và làm ưòn bổn phận dôi với Ngài) theo 
khả năng của các người. Và hãy nghe và vâng lệnh. Và chi tiêu (bô" 
thí) có lợi cho bản thân (linh hồn) của các người. Và ai giữ bản thân 
của mình khỏi tham lam (ích kỷ) thì là những người sẽ thành đạt. 

17- Nếu các người cho Allah mượn một phần mượn tốt (để đóng 
góp vào cuộc Thánh chiến) thì Ngài sẽ gia tăng nó gâ"p đôi (vào 
trương mục tín dụng) cho các người; và sẽ tha thứ (tội lỗi) cho các 
người bởi vì Allah Hằng Ghi công và Hằng Chịu đựng; 

18- Dâng Biết hết điều ẩn tàng không thây và điều hiển hiện, Dâng 
Toàn Năng, Dâng Chí Minh. 

AỊ-ỴALÃQ 
(Sự Ly Dị) 
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Surah 65. At-Talãq Juzu 28 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1- Hỡi Nabi (Muhammad!) Khi các người ly-dị các bà (vỢ), hãy ly- 
dị họ vào 'Iddah1 (thời hạn ấn định) của họ và hãy đếm cho đúng 
'Iddah. Và hãy sợ Allah, Rabb (Đấng Chủ Tể) của các người. Chớ 
đuổi họ ra khỏi nhà cũng chớ để cho họ bỏ đi, ngoại trừ trường hợp 
họ công khai phạm điều (gian dâm) thô bỉ. Và đó là những giới hạn 
(qui định) bởi Allah. Và ai vi phạm giới hạn của Allah thì chắc chắn 
tự làm hại bản thân mình. NậƯơi đâu biết sau này Allah có thể tạo 
một điều kiện mới nào đó (đe hòa giải đôi bên). 

2. - Bởi thế, khi chấm dứt thời hạn ấn định ựỉddah) của họ, hoặc giữ 
các bà (vợ) lại một cách tử tế hoặc ly hôn các bà một cách tử tế; và 
hãy mời hai người công bằng trong các người đến làm chứng và hãy 
vì Allah mà thiết lập chứng cớ rõ ràng. Đó là điều khuyến cáo cho 
người nào tin nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng. Và ai sợ 
Allah thì sẽ được Ngài mở cho một lối thoát. 

3. - Và Ngài sẽ cung dưỡng y từ nơi mà y không thể ngờ tới. Và ai 
phó thác cho Allah, thì Ngài sẽ làm cho y đầy đủ. Bởi vì, chắc chắn 
Allah sẽ thực hiện mục đích của Ngài. Chắc chắn, Allah qui định 
mức lượng cho tất cả mọi vật. 

4, - Và bà nào trong số các bà (vợ) của các người đã quá tuổi có 
kinh, nêu các người còn nghi ngờ (kinh kỳ của họ), thì thời hạn ấn 
định 'Iddah (chờ ly-hôn) là ba tháng và bà nào không có kinh (thì 
thời hạn cũng thê). Và bà (vợ) nào mang thai thì thời hạn ấn định 
(chờ ly hôn) của họ kéo dài cho đến khi hạ sanh. Và ai sỢ Allah, thì 
Ngài sẽ làm mọi việc được dễ dàng cho y. 

5, - Đó là Mệnh Lệnh của Allah mà Ngài đã ban xuống cho các 
người. Và ai sợ Allah thì Ngài sẽ xóa bỏ mọi điều xấu xa (tội lỗi) 
cho y và sẽ nới rộng phần thưởng cho y. 

Abdullah ibn ‘Umar đã kể lại việc ông đã ly dị vỢ ưong thời gian bà vợ đang có 
kinh nguyệt. ‘Umar ibn Khattab hỏi Nabi về việc đó. Nabi đáp: “Hãy bảo y 
(Abdullah) giữ vỢ của y lại cho đến khi bà ấy dứt kinh và chờ cho đến lúc người vợ 
có kinh trỏ lại và dứt kinh thì lúc đó nếu muốn ở lại với vợ thì y ỏ, còn không thì ly 
dị vợ trước khi ăn nầm với vợ. Đó là ‘Iddah do Allah qui định cho các phụ nữ ly dị. 
(Sahih Bukhari, tập 7 hadith số 178) 
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Sũrah 65. At-Talãq Juzu 28 

6.- Hãy để cho các bà (vợ ly dị) trú ngụ nơi nào mà các người đang 
ở tùy theo phương tiện của các người nhưng chớ đày đọa họ để áp 
bức họ bỏ đi. Và nếu họ mang thai thì hãy chi dùng cho họ cho đến 
khi hạ sanh. Và nếu họ cho con bú thì hãy trang trải cho họ; và hãy 
tham khảo ý-kiến lẫn nhau một cách biết điều. Nếu các người gặp 
khó khăn (trong việc cho con bú) thì người đàn bà khác sẽ cho đứa 
con bú giùm cho y (với sở phí của y). 

7" Người giầu phương tiện sẽ chi tiêu theo phương tiện của mình. 
Và người eo hẹp phương tiện sẽ chi tiêu theo phương tiện mà Allah 
đã ban cấp. Allah chỉ bắt mỗi người chịu gánh nặng (phí tổn) tùy 
theo phương tiện mà Ngài đã ban cho. Allah sẽ làm nhẹ gánh lo sau 
nỗi khó khăn (túng quẫn). 

8.- Và có bao nhiêu thị trấn đã chông đối Mệnh Lệnh của Rabb của 
chúng và (chống đối) các Sứ giả của Ngài? Bởi thế, TA đã thanh 
toán chúng bằng một cuộc thanh toán dữ dội. Và TA đã trừng phạt 
chúng bằng một cuộc trừng phạt ghê rỢn. 

9" Bởi thê, chúng đã nếm hậu quả tai hại về công việc của chúng 
và kết cuộc của cong việc của chúng là mat mát thua thiệt. 

10,- Allah đã chuẩn bị cho chúng một sự trừng phạt nghiêm khắc (ở 
Đời sau). Bởi thế, hãy sợ Allah hỡi những người hiểu biết, những ai 
có đức tin. Chắc chắn, Allah đã ban xuống cho các người Lời Nhắc 
nhở (Qur'ãn). 

11" Một Sứ giả (của Allah) đọc cho các người các Lời mặc khải của 
Allah, giải thích rõ sự việc, để Ngài có thể đưa những ai có đức tin 
và làm việc thiện bước từ tăm tôi ra ánh sáng; và ai tin tưởng nơi 
Allah và làm việc thiện, thì sẽ được Ngài đưa vào những ngôi Vườn 
bên dưới có các dòng sông chảy để ở trong đó đời đời. Chắc chắn, 
Allah sẽ cung cấp cho y lương thực tốt nhất. 

12" Allah là Đâng đã tạo hóa bẩy tầng trời và cái giông như chúng 
của trái đât. Mệnh Lệnh (của Allah) đi xuống giữa chúng (các tầng 
trời và tầng đât) để cho các người biết Allah có quyền (định đoạt) 
trên tât cả mọi vật và rằng Alĩah bao trùm (quán xuyến) hết tất ca 
mọi vật (việc) với sự Hiểu Biết của Ngài. 
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Surah 66. At-Tahrĩm Juzu 28 

AT-TAHRIM 
(Tựcấm) 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Hỡi Nabi (Muhammad!) Tại sao Ngươi tự cấm (dùng) món (thực 
phẩm) mà Allah cho phép Ngươi (dùng) chỉ vì muốn làm vừa lòng 
các bà vợ của Ngươi? Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

2. - Chắc chắn, trước đây, Allah đã qui định cho các người (Muslim) 
phương cách xóa bỏ lời thề (trong một sô" trường hợp). Và Allah là 
Chủ Nhân của các người; và Ngài là Đấng Toàn Tri, Đâng Rất mực 
Sáng suốt. 

3. - Và khi Nabi thổ lộ chuyện tâm tình cho một bà vợ của Người (bà 
Hafsah) sau đó bà tiết lộ nó (cho một người (vỢ) khác, bà 'Ẫ-ishah). 
Và Allah cho Người biết việc đó. Người đã xác nhận một phần (câu 
chuyện) và bỏ qua một phần (khác). Bởi thế, khi Người cho bà 
(Ha/sah) biết sự việc, thì bà bảo: “Ai đã cho mình biết điều này? 
(Nabi) đáp: “(Allah), Đáng Toàn Tri, Đấng Am Tường (mọi việc), 
đã cho tôi biết (sự Thật).” 

4. - Nếu hai ngươi (hỡi 'Ã-ishah và Hafsah) quay về sám hốì với 
Allah, thì tâm lòng của hai ngươi chịu thuận. Ngược lại, nếu hai 
ngươi tiếp tay nhau chống lại Người thì Allah, Đấng Bảo Hộ của 
Người, và (Thiên thần) Jibrĩl và những tín đồ đức hạnh và các thiên 
than sẽ ủng hộ Người sau đó. 

5. - Nếu Người (Muhammad) ly-dị (tất cả) các ngươi, có lẽ Rabb 
(Allah) của Người sẽ đổi lại cho Người các bà vỢ tốt hơn các ngươi: 
các nữ Muslim có đức tin, sùng kính, năng sám hối (với Allah), thờ 
phụng (Allah), nhịn chay (Siyãm), đã có một đời chồng hay còn trinh. 

6. - Hỡi những ai có niềm tin! Hãy giữ gìn bản thân và gia đình của các 
người tránh khỏi Lửa (của Hỏa ngục) mà chât đốt là con người (không 
có đức tin) và đá (bụt tượng), do những Thiên thần lạnh lùng và 
nghiêm nghị quản lý, không bất tuân Allah về điều gì mà Ngài ra lệnh 
cho họ (Thiên thần) và thi hành đúng những điều họ được truyền. 

7. - Hỡi những kẻ không có đức tin! Ngày nay các người chớ tìm 
cách chạy tội. Các người chỉ được quả báo về những điều mà các 
người đã từng làm. 
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Surah 66. At-Tahrim Juzu 28 

8, - Hỡi những ai có niềm tin! Hãy chân thành quay về sám hốì với 
Allah, may ra Rabb của các người sẽ xóa bỏ tội lỗi cho các người và 
thu nhận các người vào những ngôi Vườn bên dưới có các dòng sông 
chảy (Thiên đàng) vào Ngày mà Allah sẽ không hạ nhục Nabi 
(Muhammad) và những ai có đức tin cùng theo Người. Ánh sáng của 
họ sẽ chạy đằng trước và phía bên tay phải của họ; họ (cầu nguyện) 
thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài hoàn thiện ánh sáng của chúng 
tôi cho chúng tôi và tha thứ cho chúng tôi bởi vì quả thật, Ngài có 
quyền định đoạt trên tất cả mọi việc.” 

9, - Hỡi Nabi (Muhammad!) Hãy chiến đấu chông những kẻ không 
có đức tin và những kẻ đạo-đức giả và hãy nghiêm khắc với chúng; 
bởi vì nhà ở của chúng là Hỏa ngục và la mọt trạm đến cuối cùng 
tồi tệ nhất. 

10, - Allah trình bày cho những kẻ không có đức tin thí dụ điển hình 
vê bà vợ của Nũh và bà vợ của Lũt: Hai bà ở dưới (quyền của) hai 
người bề tôi đức hạnh của TA (Allah) nhưng hai bà đã phản bội 
chông. Nhưng họ (các ông chồng đức hạnh) chẳng giúp gì được cho 
hai bà tránh khỏi (Hình phạt của) Allah; và có lời phán bảo: “Hai bà 
hãy bước vào Lửa (Hỏa ngục) cùng vđi những kẻ đi vào.” 

11- Và Allah trình bày cho những người có đức tin một thí dụ điển 
hình về bà (Ẫsiyah) vợ của Fir'aun khi bà cầu nguyện thưa: “Lạy 
Rabb của bề tôi! Xin Ngài xây cho bề tôi một mái nhà gần Ngài nơi 
Thiên đàng và cứu bề tôi thoát khỏi (tay của) Fir'aun cùng việc làm 
(tội lỗi) của y và cứu bề tôi thoát khỏi đám người làm điều sai 
quây.” 

12.- Và (thí dụ về) Maryam, đứa con gái của 'Imrãn: Nàng đã giữ 
mình trinh tiêt. Bởi thế, TA (Allah) đã cho Rũh (Thiên thần Jibrĩl) 
của TA hà vào (cơ thể của) Nàng; và Nàng xác nhận sự Thật về Lời 
phán (Kun ỷayakũn 'Hãy Thành') của Rabb (Allah) của Nàng và (xác 
nhận sự thật về) Kinh sách của Ngài (Allah) và Nàng là một nữ tín 
đồ sùng tín. 
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Sũrah 67. Al-Mulk Juzu 29 

AL-MULK 
(Vương Quyền) 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Phúc thay Đấng đang nắm quyền thống tri trong Tay Ngài và 
toàn quyền định đoạt trên tất cả mọi việc. 

2. - Đấng đã tạo sự chết và sự sống để thử thách ai trong các người là 
người tốt nhất trong việc làm của mình; và Ngài là Đấng Toàn 
Nang, Đấng Hằng Tha thứ. 

3. - Đấng đã tạo hóa bẩy tầng trời, tầng này chồng lên tầng kia; ngươi không 
thấy có một khuyết điểm nào trong việc tạo hoa của Đấng Õr-Rahmãn. 
Bởi thế, hãy quay lại nhìn nữa xem, ngươi có thấy một kẽ hở nào không? 

4. - Rồi quay nhìn hai lần nữa xem, cái nhìn của ngươi sẽ trở lại với 
ngươi mờ nhạt và rũ rượi. 

5. - Và chắc chắn TA đã trang hoàng tầng ười hạ giới với những chiếc 
đèn và làm cho chúng thành những chiếc hỏa tiễn dung đánh đuổi những 
Shaytăn và TA đã chuẩn bị cho chúng một sự trừng phạt của Lửa ngọn; 

6. - Và (chuẩn bị) cho những ai phủ nhận Đấng Rabb của họ, một sự 
trừng phạt của Hỏa ngục; và đó là một nơi đến cuối cùng tồi tệ nhất. 

7. - Khi bị quẳng vào đó, chúng sẽ nghe tiếng nó rít (lửa) vào giống 
như nó hà (lửa) ra. 

8. -Nó gần như muốn phát nổ vì giận dữ: Mỗi lần một nhóm người bị 
quẩng vào đó, những vị cai ngục lên tiếng hỏi: “Há không có một 
người báo-ưước nào đến gặp cac người hay sao?” 

9. - Chúng sẽ đáp: “Vâng, có. Chắc chắn đã có một người báo trước đến 
gặp chúng tôi, nhưng chúng tôi đã phủ nhận và nói: 'Allah đã không 
ban một điều (mặc khải) nào xuống cả. Quí vị đã lầm lạc quá to'.” 

10. - Và chúng sẽ nói: “Giá chúng tôi biết nghe hoặc chịu suy nghĩ 
thì đâu đến noi trở thành những người bạn của Lửa ngọn.” 

11. - Bởi thế, chúng sẽ thú tội của mình. Nhưng những người bạn của 
Lửa ngọn ở quá xa! 

12. - Quả thật, những ai sợ Đấng Rabb (Allah) Vô hình của họ thì sẽ 
được tha thứ và được một phần thưởng rất lớn. 
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Sũrah 67. Al-Mulk Juzu 29 

13. - Và dẫu các người có giấu giếm hoặc công bố lời nói của các 
người (cũng không sao) bởi vì qua thật, Ngài biet rõ những điều nằm 
trong lòng (của các người). 

14. - Há Đấng Tạo Hóa không biết ư? Và Ngài là Đấng Rất mực 
Tinh tế, Đấng Rất mực Am tường. 

15. - Ngài là Đấng đã làm ra trái đất cho các người sử dụng. Do đó, 
hãy băng qua các nẻo đường của nó và dùng thực phẩm của Ngài 
(Allah). Và sự phục sinh sẽ trở về với Ngài. 

16. - Phải chăng các người cảm thấy an-toàn thoát khỏi Đấng ở trên 
trời (nghĩ) rằng Ngài sẽ không làm cho đất sụp xuống nuốt mất các 
người khi nó rung động dữ dội hay sao? 

17. - Hoặc phải chăng các người cảm thấy an toàn thoát khỏi Đấng ở 
trên trời, (nghĩ) rằng Ngài sẽ không gởi một cơn trốt dữ dội nào đến 
phạt các người hay sao? Rồi các người sẽ biết Lời cảnh cáo của TA 
(khủng khiep) thế nào? 

18. - Và chắc chắn những kẻ trước chúng đã phủ nhận (Lời cảnh cáo 
của TA). Rôi hãy xem sự trừng phạt của TA khủng khiếp thế nào? 

19. - Há chúng không quan sát những con chim xòe cánh và xếp 
cánh bên trên chúng hay sao? Ngoai Đấng Ar-Rahmãn (Allah), 
không ai có thể giữ chúng lơ lững trên không trung được. Quả thật, 
Ngài nhìn thây het mọi vật. 

20. - Đấng nào, ngoài Dâng Ar-Rahmãn (Allah), dù đó là một đạo 
quân (được phái đến) cho các người, có thể giúp các người? Chắc 
chắn, những kẻ không có đức tin chỉ sống trong ảo vọng. 

21. - Hoặc Đấng nào là Đấng có thể cung dưỡng cho các người nếu 
Ngài (Allah) muôn giữ nguồn lương thực của Ngài lại? Không, 
chung tiếp tục ương ngạnh và chạy tron (sự thật). 

22. - Thế, một người gục mặt bước đi với dáng điệu đáng khinh được 
hướng dẫn đúng đường hay một người bước đi bình thản ữên chính đạo? 

23. - Hãy bảo chúng: “Ngài là Đấng đã sản sinh các người và phú cho 
các người cái tai và con mắt và trái tim. Các người tạ ơn Ngài ít thay! 

24. - Hãy bảo chúng: “Ngài là Đấng đã rải rắc các người khắp nơi trên 
mặt đât và các người sẽ được tập trung đưa về trình diện Ngài trở lại. 

25. - Chúng nói: “Chừng nào lời hứa này sẽ xảy ra nếu quí vị nói thật?” 

26. - Hãy bảo chúng: “Chỉ riêng Allah có đủ hiểu biết (về giờ giấc 
đó). Ta-Muhammad- chỉ là một người báo-trước công khai.” 
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Sũrah 68. AI-Qalam Juzu 29 

27. - Bởi thế, khi thấy nó đến gần, gương mặt của những kẻ không có đức tin 
tỏ vẻ buồn rầu và có lời bảo: “Đây là cái mà các người thường cầu nguyện”. 

28. - Hãy bảo chúng: “Các người có xét thấy chăng, nếu Allah muốn tiêu 
diệt ta và người nào theo ta hoặc muốn khoan dũng bọn ta thì ai có thể 
cứu những kẻ không có đức tin thoát khỏi sự trừng phạt đau đớn?” 

29, - Hãy bảo chúng: “Ngài là ar-Rahmãn, bọn ta tin tưởng Ngài và phó 
thác chõ Ngài. Rồi đây cac người sẽ sớm biết ai là kẻ lạc hướng rõ rệt.” 

30, - Hãy bảo chúng: “Các người có xét thấy chăng? Nếu vào một buổi 
sáng nào đó mạch nước của các người rút mất tiêu (xuống lòng đất) thì 
ai sẽ mang nước mạch trong vắt đến tiếp liệu cho các người?” 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Nũn. Thề bởi bút viết và điều mà họ (thiên thần) ghi chép. 

2. - Do Ân huệ của Rabb (Allah) của Ngươi (Muhammad!), Ngươi 
không phải là một người mat trí. 

3. - Và quả thật, Ngươi sẽ được một phần thưởng không hề dứt. 

4. - Và quả thật, Ngươi được phú cho những đức tính cao nhã. 

5. - Bởi thế, Ngươi sẽ sớm thấy và chúng cũng sẽ sớm thây, 

6. - Ai trong các người là kẻ mắc bệnh điên. 

7. - Quả thật, Rabb của Ngươi biết rõ ai lạc khỏi con đường của Ngài 
và biết ai đi đúng đường. 

8. - Bởi thế, chớ nghe theo những kẻ phủ nhận (Thông điệp của Allah). 

9. - Chúng mong rằng nếu Ngươi nhượng bộ thì chúng cũng sẽ nhượng bộ. 

10. - Và chớ nghe theo từng tên thề thốt đê tiện, 

11. - Một kẻ vu khống chuyên tới lui nói xấu người khác, 

12. - Ngăn cản điều thiện, thái quá và tội lỗi, 

13. - Hung bạo, và ngoài ra, hạ cấp, 

14. - Như thế là vì y giầu có và đông con. 

15. - Khi các Câu kinh của TA (Allah) được đọc nhắc y, y bảo: 
“Chuyện của cổ nhân.” 

16. - TA (Allah) sẽ đóng dấu (sỉ nhục) trên mõm (miệng) của y! 
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Surah 68. Al-Qalam Juzu 29 

17. - Quả thật, TA thử thách chúng như việc TA đã thử thách những người 

bạn của một ngôi vườn khi chúng thề sẽ hái hết trái cây vào một buổi sáng. 

18. - Nhưng không (dè dặt) nói 'Inshã Allah' (nếu Allah muôn). 

19. - Do đó, một tai ương từ Rabb của Ngươi đã đến tàn phá nó trong lúc chúng ngủ; 

20. - Cho nên, sáng hôm sau nó (vườn trái cây) đen thui như bị cháy thui. 

21. - Và khi ười hừng sáng, chúng gọi nhau (bảo); 

22. - “Nếu các anh muôn hái ưái thì hãy ra vườn sớm!” 

23. - Rồi chúng vừa đi vừa hạ thấp giọng, thì thào với nhau:” 

24. - “Chớ để cho một người nghèo nào vào vườn hái ưái cây trước các anh.” 

25. - Và chúng ra đi thật sớm, nhâ’t quyết trong ý đồ ngăn chận đó. 

26. - Nhưng khi thây nó, chúng bảo nhau: “Quả thật, chúng ta đi lạc.” 

27. - “Không, chúng ta bị tước mâ't hoa mầu.” 

28. - Một người ôn hòa nhất trong bọn lên tiếng: “Há tôi đã không nói với 
các anh tại sao các anh không tán dương (Allah)?” 

29. - Chúng liền thốt: “Quang vinh thay Rabb chúng tôi! Chúng tôi đã sai quây.” 

30. - Rồi chúng quay lại ưách móc nhau. 

31. - Chúng than: “Thật khổ thân chúng ta! Chúng ta là những kẻ phạm tội.” 

32. - Có lẽ Rabb chúng ta sẽ đổi lại cho chúng ta một ngôi vườn khác tốt 

hơn nó. Chúng ta là những người cầu khẩn Rabb chúng ta. 

33. - Sự trừng phạt (ở đời này) đúng như thế. Nhưng sự trừng phạt ở Đời sau 
chắc chắn sẽ to lớn hơn nếu họ biết. 

34. - Những người sợ Allah sẽ hưởng Thiên đàng Hạnh phúc với Rabb của họ. 

35. - Há TA sẽ đối xử với những người Muslim như những kẻ tội lỗi hay sao? 

36. - Các người gặp chuyện gì vậy? Các người xử lý ra sao? 

37. - Hoặc phải chăng các người có Kinh sách mà các người học hỏi. 

38. - Rằng các người có được ưong đó mọi điều mà các người chọn? 

39. - Há các người đã nhận từ TA một lời thề có hiệu lực cho đến Ngày Phục 
sinh (rằng) các người sẽ có được bất cứ điều gì mà các người muôn? 

40. - Hãy hỏi chúng, ai là người của chúng sẽ đứng ra bảo đảm điều đó! 

41. - Hoặc phải chăng chúng có những kẻ hợp tác (đứng ra bảo đảm)? Hãy 
đưa những 'kẻ hợp tác’ của chúng đến nếu chúng nói thật. 

42. - Vào Ngày mà ống Chân1 sẽ được để lộ ra và chúng sẽ được gọi đến để 
phủ phục trước (Allah) nhưng chúng sẽ không thể quì được- 

1 (Xem Hadith Bukhari, tập 6, hadith số 441) 
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Surah 68. Al-Qalam Juzu 29 

43. - Cặp mắt của chúng nhìnjpjc xuống, đầy xấu hổ. Và chắc chắn trước 
kia chúng đã được mời đến đe phủ phục trong lúc hãy còn khỏe mạnh. 

44. - Thôi, hãy để mặc TA với kẻ phủ nhận lời tường trình này 
(Qur’ãn). TA sẽ lôi chung dần dần từ nơi mà chúng không nhận thấy. 

45. - Và TA tạm tha cho chúng. Chắc chắn, kế hoạch của TA rất mãnh hệt. 

46. - Hoặc phải chăng Ngươi đã đòi chúng tiền thù lao cho nên 
chúng nỢ nan chồng chất? 

47. - Hoặc phải chăng chúng nắm điều vô hình nên chúng viết nó xuống? 

48. - Bởi thế, hãy kiên nhẫn chờ đợi Lệnh phán của Rabb của Ngươi và chớ 
như Người Bạn của con Cá1 khi Người cầu cứu trong lúc đau khổ tuyệt vọng. 

49. - Nếu không do một Ân-huệ từ Rabb của Người ban cho; và 
Người đã được quẳng lên bãi biển hoang vu, và đáng bị khiển trách. 

50. - Rồi Rabb của Người đã chọn Người và làm cho Người trở thành 
một người đức hạnh. 

51.- Và những kẻ không có đức tin muốn làm cho Ngươi sa chân với 
cái nhìn của chúng khi chúng nghe Lời Nhắc nhở (của Qur’ãn); và 
chúng lên tiếng bảo: “Rõ thật, Y (Muhammad) là mọt thằng điên.” 

52.- Và Nó (Qur’ãn) chỉ là Lời Nhắc nhở (của Allah) ban cho muôn loài. 

"' ' '™ 

AL-HÃQQAH 

JẩẫỄẵếÊễẵễẵẫỂầ 
Nhân danh Allah, Đáng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1.- Thực-tại! ; 2,- Thực-tại là gì? 

3. - Và điều gì cho Ngươi (Muhammad) biết Thực-tại là gì? 

4, - (Bộ tộc) Thamũd và dân tộc 'Ãd phủ nhận Qãrưah (Tận thế)! 

5. - Bởi thế, đối với bộ tộc Thamũd. chúng đã bị tiêu diệt bởi một 
trận bùng no dữ dội. 

6. - Và đối với dân tộc 'Ãd, chúng đã bị tiêu diệt bởi một trận cuồng 
phong hết sức khủng khiếp; 

7, - Mà Ngài (Allah) đã cho thổi dữ dội liên tiếp bẩy đêm và tám 
ngày đến nỗi Ngươi có thể thấy người dân nơi đồ (chet) nằm la liệt 
như cây chà-là bị bứng gốc và ngã rạp xuống đất. 

8, - Bởi thế, Ngươi có thấy một đứa nào của bọn chúng sống sót hay chăng? 

1 Xem Qur’ãn, 21:87. 
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Surah 69. Al-Hãqqah Juzu 29 

9. - Và đến lượt Fir'aun, và những kẻ trước y và những thị trấn 
(Sodom và Gomorrah) đã bị lật ngược vì quá tội lỗi, 

10. - Bởi vì chúng bất tuân (mỗi) vị Sứ giả của Rabb (Allah) của 
chúng cho nên Ngài bắt phạt chúng bằng một sự túm bắt cường bạo. 

11. - Chính TA đã chuyên chở các ngươi ưôi nổi khi nước dâng quá mức. 

12. - Mà TA đã làm để nhắc nhở các người và những ai (có) tai, ghi nhớ nó. 

13. - Bởi thế, khi Còi Hụ hụ lên tiếng đầu tiên; 

14. - Và khi đất đai với núi non bị dời đi và bị đập nát; 

15. - Vào Ngày đó, Biến cố trọng đại sẽ xảy ra. 

16. - Và bầu ười sẽ chẻ ra làm đôi bởi vì vào Ngày đó nó sẽ mỏng mảnh, 

17. - Và các Thiên thần sẽ ở trên ranh giới của nó; và vào Ngày đó tám 
Thiên thân sẽ khiêng Ngai Vương của Rabb của Ngươi bên ưên chúng. 

18. - Vào Ngày đó, các người sẽ được triệu tập để xét xử, không một 
điều bí mật nao của các người sẽ đứợc giấu nhẹm nữa, 

19. - Bởi thế, đối với ai được trao cho sổ bộ của mình nơi tay phải thì 
sẽ nói: “Đây, hãy đọc sổ bộ của tôi.” 

20. - “Tôi nghĩ tôi sẽ hội đủ (điều kiện về) việc thanh toán của tôi.” 

21. - Bởi thế, y sẽ sống một đời sống hạnh phúc, 

22. - Nơi một ngôi Vườn (Thiên đàng) trên cao, 

23. - Cho ra trái từng chùm (thấp và gần) vừa tầm tay hái. 

24. - Hãy ăn và uống thoải mái vì điều (thiện) mà quí vị đã gởi đi 
trước cho mình vào những ngày đã qua.” 

25. - Ngược lại, đối với ai được trao cho sổ bộ của mình nơi tay ưái thì sẽ 
than: “Thật khổ thân tôi! Thà đừng giao cho tôi sổ bộ này của tôi! 

26. - “Và thà đừng hay biết gì về việc thanh toán (này) của tôi! 

27. - “Ôi, thà chết phứt đi cho rồi! 

28. - “Của cải của tôi chẳng giúp gì được cho tôi, 

29. - “Quyền hành của tôi đã rời bỏ tôi!” 

30. - (Có lệnh phán:) “Hãy túm bắt và trói hắn lại, 

31. - “Hãy nướng hắn trong Lửa ngọn (của Hỏa ngục). 

32. - “Rồi xiềng hắn bằng sợi dây xích dài bằng bẩy mươi tấc. 

33. - “Rõ thật, hắn thường không tin tưởng nơi Đấng 'Allah' Chí Đại, 

34. - “Và không khuyến khích (người khác) nuôi ăn người túng thiếu; 

35. - “Bởi thế, ngày nay hắn không có bạn tại đây. 
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Sũrah 69. Al-Haqqah Juzu 29 

36. - “Và không có thức ăn nào khác ngoài chất mủ hôi tanh từ vết thương, 

37. - “ Chỉ để dành cho những kẻ phạm nhân ăn mà thôi.” 

38. - Bởi thế, TA (Allah) thề bằng điều mà các người nhìn thấy, 

39. - Và bằng điều mà các người không thấy, 

40. - Rằng Nó (Qur'ãn) là lời đọc của một vị Sứ giả rất vinh dự. 

41. - Và Nó không phải là lời của một thi sĩ. Nhưng các người chẳng mấy tin. 

42. - Và Nó cũng không phải là lời của một thầy bói. Các người không lưu ý. 

43. - (Nó là) Lời mặc khải do Rabb của vũ trụ và muôn loài ban xuống. 

44. - Và nếu Y (Muhammad) bịa đặt những lời lẽ về TA (Allah), 

45. - Thì chắc chắn TA sẽ túm bắt Y bằng tay phải, 

46. - Rồi TA sẽ cắt đứt động mạch (nơi quả tim) của Y, 

47. - Bởi thế, không một ai trong các người có thể bảo vệ Y (khỏi TA). 

48. - Và quả thật, Nó là Lời Nhắc nhỡ ban cho những người sợ Allah. 

49. - Và TA biết chắc trong các người có người phủ nhận (Nó). 

50. - Và quả thật, Nó là nguồn lo-âu cho những kẻ không có niềm tin. 

51. - Nhưng Nó là Chân-lý tuyệt đối được khẳng định chắc chắn. 

52. - Bởi thế, hãy tán dương Đại Danh của Rabb Chí Đại của Ngươi. 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Có người hỏi về sự Trừng phạt sắp xảy ra 

2. - Cho những kẻ không có đức tin mà không ai có thể tránh được, 

3. - Từ Allah, Chủ Nhân của những con đường thăng lên trời, 

4. - Các Thiên thần và Rũh (Jibrĩl) đi lên chầu Ngài trong một Ngày 
tương đương với năm mươi ngàn năm (theo niên kỷ của con người). 

5. - Bởi thế, hãy kiên nhẫn chịu đựng một cách vui tươi, 

6. - Quả thật, chúng (những kẻ không có đức tin) thấy nó xa vời, 

7. - Nhưng TA (Allah) thấy nó gần kề; 

8. - Ngày mà bầu trời sẽ (tan rã) như đồng thau được nấu chảy; 

9. - Và những quả núi sẽ (nhẹ) như lông trừu; 

10. - Không một người bạn nào sẽ hỏi thăm người bạn mình; 
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Sũrah 70. Al-Ma'ãrij Juzu 29 

11. - Mặc dầu họ nhìn thấy nhau. Kẻ tội lỗi mong muôn nếu y có thể 
dâng các đứa con để thế mạng hầu khoi bị trừng phạt vào ngay đó; 

12. - (Dâng) cả vợ và anh em của y, 

13. - (Dâng) bà con ruột thịt đã chứa chấp y, 

14. - Và tất cả những gì trên quả đất; rồi để nó (sự dâng cúng) sẽ giải cứu y. 

15. - Nhưng vô phương. Bởi vì chỉ có Lửa ngọn 

16. - Đốt tróc da đầu. 

17. - Nó (Lửa) sẽ gọi ai quay lưng và quay mặt bỏ đi, 

18. - Và tom góp của cải và giấu kỹ. 

19. - Quả thật, con người được tạo ra vốn nôn nóng, 

20. - Hay than van khi gặp điều dữ; 

21. - Và keo kiệt khi gặp điều lành (may mắn, giầu có). 

22. - Ngoại trừ những người dâng lễ 'Salãh', 

23. - Những ai kiên trì trong việc dâng lễ 'Salãh' của họ; 

24. - Và những ai trích xuất từ tài sản của họ một phần qui định bắt buộc, 

25. - (Để bô' thí) cho người ăn xin và người thiếu hụt; 

26. - Và những ai xác nhận có Ngày Phán xử (Cuốỉ cùng), 

21- Và những ai sợ sự trừng phạt của Rabb (Allah) của họ; 

28. - Sự trừng phạt của Rabb của họ là điều mà không ai cảm thấy an toàn. 

29. - Và những ai giữ gìn phần kín đáo của cơ thể (tiết chế tình dục), 

30. - Ngoại trừ với vợ của mình và với ai nằm trong tay phải của 
mình (các nữ tù binh); bởi vì họ không bị khiển trách (đôi với họ). 

31. - Nhưng ai tìm cách vượt quá (giới hạn) đó thì sẽ là những kẻ phạm tội. 

32. - Và những ai tôn trọng sự ký thác và lời giao-ước; 

33. - Và những ai đứng vững trong việc làm chứng của họ; 

34. - Và những ai chăm nom việc dâng lễ 'Salãh' của họ, 

35. - Những người đó sẽ vinh dự sống trong những Ngôi Vườn (Thiên đàng). 

36. - Chuyện gì xảy ra cho những kẻ không tin đổ xô chạy đến trước mặt Ngươi. 

37. - Từng nhóm một, từ phía bên phải và bên trái? 

38. - Há từìig tên của bọn chúng muốn được vào Thiên đàng Hạnh phúc? 

39. - Vô phương! Quả thật, TA đã tạo chúng từ chẩt mà chúng biết. 

40. - Bởi thế, TA thề nhân danh Rabb của các điểm của hướng Đông 
và của hướng Tây rằng TA có quyền định đoạt 
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Sũrah 71. Nũh Juzu 29 

41. - Việc thay thế chúng bằng những người khác tốt hơn chúng. Và 
TA sẽ không thất bại (trong Kế hoạch của TA). 

42. - Bởi thế, hãy để mặc chúng vùi đầu tán gẫu và vui đùa cho đến 
khi giáp Ngày (Phán xử) mà chúng đã được hứa; 

43. - Nệày mà chúng sẽ vội vã đi ra khỏi mộ giống như cảnh chúng 
đâm đau chạy đến mục tiêu (đã định sẩn cho chúng),- 

44. - Cặp mắt nhìn xuống, tràn đầy nhục nhã. Đó là Ngày mà chúng 
đãđượchứa! 

NŨH 
(Nabi Nũh) 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Quả thật, TA (Allah) đã cử Nũh (Nô-ê) đến cho người dân của 
Người (với Mệnh Lệnh): “Hãy cảnh cáo người dân của Ngươi trước 
khi một sự trừng phạt đau đớn sẽ xảy đến cho họ.” 

2. - Người bảo: “Này hỡi dân ta! Ta là một Người báo-trước được 
công khai cử đến VỚI các người, 

3. - Rằng “Hãy thờ phụng Allah và sỢ Ngài và vâng lời ta, 

4. - “Ngài sẽ tha thứ tội lỗi cho các người và gia hạn cho các người 
(sống) đến một thời hạn ấn định. Quả thật, khi thời hạn do Allah ấn 
định đã mãn thì sẽ không còn việc gia hạn nữa, nếu các người biết.” 

5. - (Nũh) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Bề tôi đã gọi mời người dân 
của bề tôi ban đêm lẫn ban ngày, 

6. - “Nhưng lời gọi mời của bề tôi chẳng thêm thắt được gì ngược lại 
chỉ làm cho họ chạy xa hơn; 

7. - “Và mỗi lần bề tôi gọi mời họ (theo Islãm) để Ngài tha thứ cho 
họ thì họ lây ngón tay bịt tai lại và lấy áo choàng phủ lên mình và 
tiếp tục ngoan cố và vô cùng ngạo mạn. 

8. - “Rồi, bề tôi gọi mời họ lớn tiếng; 

9. - “Rồi, bề tôi nói với họ có lúc công khai có lúc kín đáo; 

10. - “Bề tôi bảo họ: 'Hãy cầu xin Rabb của các người tha thứ. Quả 
thật, Ngài Hằng Tha thứ; 
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Surah 71. Nuh Juzu 29 

11. - 'Ngài sẽ cho mưa xuống dồi dào cho các người; 

12. - 'Và gia tăng của cải và con cái cho các người và tạo vườn tược 
và sông ngòi cho các người.'” 

13. - Các người có chuyện gì vậy? Tại sao các người không hy vọng 
nơi Quyền Uy (ban cấp) của Allah? 

14. - Và chắc chắn Ngài đã tạo các người theo từng giai đoạn. 

15. - Há các người không thấy việc Allah đã tạo bẩy tầng trời chồng 
lên nhau như thế nào ư? 

16. - Và đã làm ra trong chúng mặt trăng như một ánh sáng và mặt 
trời như một chiếc đèn. 

17. - Và Allah đã tạo sinh và tăng trưởng các người từ đất đai, 

18. - Rồi, Ngài sẽ hoàn các người vào trong đó lại và đưa các người 
đi ra bằng một cuộc đi ra toàn bộ. 

19. - Và Allah làm ra trái đất cho các người như một tấm thảm được trải rộng. 

20. - Để cho các người đi lại trên những con đường thênh thang của nó. 

21. - Nủh thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Họ bất tuân bề tôi và nghe theo người 
mà của cải và con cái chẳng thêm được gì cho y ngoại trừ sự mất mát.” 

22. - Và họ mưu định một kế hoạch to lớn. 

23. - Và họ bảo: “Chớ từ bỏ các thần linh của các người và chớ bỏ 
(các thần): Wadd, Suwã', Yagũth, Ya'ũq vá Nasr'. 

24. - “Và chắc chắn, họ đã dắt nhiều người đi lạc; và xin Ngài đừng 
gia tăng gì cho những kẻ làm điều sai quấy ngoại trừ sự lầm lạc.” 

25. - Do những hành vi tội lỗi của họ mà họ bị nhận chết chìm sau đó bị đưa 
vào Lửa. Bởi thế, ngoài Allah, họ đã không tìm được một ai để giúp đỡ. 

26. - Và Nủh thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài đừng để cho một 
tên phản nghịch nào sông sót trên trái đất. 

27. - “Bởi vì nếu Ngài để chừa chúng lại thì chúng sẽ dắt các bầy tôi 
của Ngài đi lạc và sẽ sanh con đẻ cháu gồm toàn là những tên phản 
nghịch, vong ơn. 

28. - “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài tha thứ cho bề tôi và cho cha 
mẹ của bề tôi và cho ai vào nhà của bề tôi như một người có đức tin 
và cho những người nam và nữ tín đồ và chớ gia tăng gì thêm cho 
những kẻ làm điều sai quấy ngoại trừ sự diệt vong!” 
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Surah 72. Al-Jinn Juzu 29 

AL-JINN 

Nhân danh Allah, Đâng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Hãy bảo: “Ta (Muhammad) đã được mặc khải cho biết có một 
đám Jinn đã nghe (đọc Qur'ãn). Chúng bảo: “Chúng tôi đã nghe một 
cuộc xướng đọc (Qur'ãn) hết sức tuyệt diệu! 

2. - “Nó hướng dẫn đến Chân-lý. Bởi thế, chúng tôi tin nơi Nó. Và 
chúng tôi không hội nhập một kẻ nào cùng với Rabb của chúng tôi. 

3. - 'Quả thật, Quyền Uy của Rabb của chúng tôi hết sức tôi cao, 
Ngài không có vợ và khổng có con. 

4. - 'Và quả thật, trong chúng tôi có kẻ điên rồ thường nói những 
điều quá đáng cho Allah. 

5. - 'Và chúng tôi nghĩ loài người và Jinn chớ nên nói những điều 
gian dối cho Allah. 

6. - 'Và quả thật, có những đàn ông ứong loài người đã nhờ những đàn 
ông trong loài Jinn che chở nhưng chúng chỉ làm cho họ mắc thêm tội. 

7. - 'Và quả thật họ (những kẻ không có đức tin) đã nghĩ như các 
người đang nghĩ rằng Allah sẽ không bao giờ phục sinh một ai cả. 

8. - 'Và chúng tôi đã đi lên đụng ười nhưng thấy đầy những cảnh vệ 
binh hung tợn và lửa ngọn sáng rực trong đo. 

9. - 'Và quả thật, chúng tôi thường ngồi tại những chỗ ngồi của nó 
(trên trời) để nghe lén tin tức nhưng bây giờ ai nghe trộm thì sẽ thấy 
một ngọn lửa đang mai phục ngó y. 

10. - 'Và chúng tôi không biết có phải Rabb của họ muôn giáng tai 
họa xuông cho những ai sông trên trái đất hay là muốn hướng dẫn 
họ đến Chân lý. 

11' 'Và quả thật, trong chúng tôi có người đức hạnh và ưong chúng 
tôi cũng có kẻ khác đi. Chúng tôi theo những con đường khác biệt. 

12-- Vàjjuả thật, chúng tôi nghĩ chúng tồi không có cách chi làm cho 
Allah that bại trên trái đất và chúng tôi vô phương bay ưôn khỏi Ngài. 

13,- 'Và quả thật khi chúng tôi nghe Chỉ đạo (Qur'ãn) chúng tôi tin 
nơi Nó. Và ai tin tưông nơi Rabb của y thì sẽ không sợ bị giảm (phần 

thưởng) cũng không sợ bị nặng (hình phạt). 
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Surah 72. Al-Jinn Juzu 29 

14. - 'Và quả thật, trong chúng tôi có một số chịu thần phục Allah 
(thành Muslim) nhưng trong chúng tôi cũng có một sô" lệch lạc.' Bởi 
thế, ai theo Islãm (thần phục Allah) thì là tìm được Chân lý. 

15. - Ngược lại, đổi với những kẻ đi sái đường, chúng sẽ thành chất 
đốt của Hỏa ngục. 

16. - Và nếu họ (người Quraish) tin tưởng nơi Allah và giữ đúng đạo, 
thì chắc chắn TA (Allah) sẽ ban cho họ nước mưa dồi dao; 

17. - Để TA có thể thử thách họ trong đó. Và ai quay bỏ việc tưởng nhớ 
Rabb của y thì Ngài sẽ đưa đẩy y vào sự trừng phạt gia tăng mãi. 

18. - Và những Thánh đường là của Allah. Bởi vậy, chớ cầu nguyện 
một ai cùng với Allah (trong đó). 

19. - Và quả thật, khi người bề tôi của Allah đứng cầu nguyện Ngài, 
chúng (những kẻ không tin) xúm nhau đến bao quanh Người đong đao. 

20. - Hãy bảo chúng: “Ta chỉ cầu nguyện Rabb của ta và không tổ 
hợp một ai cùng với Ngài (trong việc thờ phụng).” 

21. - Hãy bảo chúng: “Ta không có quyền hãm hại các người cũng 
không buộc các người theo Chân lý.” 

22. - Hãy bảo chúng: “Nhất định không một ai có thể cứu ta khỏi (sự 
Trừng phạt của) Allah (nếu ta bất tuân Ngài) và ngoài Ngài, ta 
không bao giờ tìm được một chỗ nương thân nào khác. 

23. - Trừ phi ta huyền đạt (Chân lý nhận) từ Ngài và Thông điệp của 
Ngài. Và ai bất tuân Allah và Sứ giả của Ngài thì chắc chắn sẽ tiếp 
nhận Lửa của Hỏa ngục mà y sẽ vào ở trong đó đời đời. 

24. - Mãi cho đến khi chúng chứng kiến điều (trừng phạt) mà chúng 
đã được hứa thì chúng sẽ biết ai là kẻ yếu thê về phương diện người 
giúp đỡ và thiểu sô" hơn. 

25. - Hãy bảo chúng: ‘Ta không biết điều (trừng phạt) mà các người đã 
được hứa đã gân kê hay Rabb của ta định nó vào một thời gian xa hơn.” 

26. - (Chỉ riêng) Ngài biết điều vô hình. Bởi thế, Ngài không tiết lộ 
điều bí mật cua Ngài cho một ai 

27. - Ngoại trừ một Sứ giả mà Ngài đã chọn. Bởi thê", quả thật, Ngài 
phái cảnh vệ binh (thiên thần) tháp tùng Người đằng trước và đằng sau 

28. - Để Ngài có thể biết họ (các Sứ giả) đã truyền đạt Thông điệp 
của Rabb của họ hay chưa và Ngài bao quát (và kiểm soát) mọi 
điều nơi họ và đếm từng điều (mặc khải) đã được đánh sô. 
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Surah 73. Al-Muzzammil Juzu 29 

AL-MUZZAMMIL ffẫ 
(Người Cuốn Mình Trong Áo) 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Hỡi người cuốn mình trong áo! (Nabi Muhammad) 

2. - Hãy đứng (dâng lễ) ban đêm nhưng không trọn đêm; 

3. - Phân nửa đêm hay ngắn hơn một chút, 

4. - Hoặc lâu hơn. Và hãy thư thả đọc Qur'ãn với âm điệu nhịp nhàng. 

5. - Quả thật, TA sẽ sớm truyền xuống cho Ngươi Lời phán nghiêm họng. 

6. - Thật vậy, thức dậy ban đêm (để dâng lễ Tahajjud) là một điều 
nặng nhọc nhưng tư tưởng sáng suốt và lời nói nghiêm túc; 

7. - Quả thật, ban ngày Ngươi bận bịu với công việc lê thê hằng ngày; 

8. - Nhưng hãy nhắc Đại Danh của Rabb của Ngươi và dốc lòng 
phụng sự Ngài. 

9. - Rabb của phương Đông và phương Tây, không có Thượng Đế nào 
khác cả duy chỉ Ngài. Do đó, hãy tôn Ngài làm Đấng Bảo hộ của Ngươi. 

10. - Và hãy chịu đựng với những điều chúng nói và lánh xa chúng 
một cách đẹp đe. 

11. - Và để mặc TA đối phó với những tên phủ nhận sự thật nhưng 
giầu tiện nghi (lạc thú); và tạm tha chúng mọt thời gian ngắn. 

12. - Quả thật, TA có sấn những sợi dây xích và Lửa ngọn; 

13. - Và loại thức ăn làm nghẹn họng và một sự Trừng phạt đau đớn. 

14. - Vào Ngày mà trái đất và những quả núi bị chấn động dữ dội và 
những quả núi sẽ giông những đồi cat đổ tuôn xuống. 

15. - Quả thật, TA đã phái một Sứ giả đến với các người làm một nhân 
chứng đôi với các người giống như TA đã cử một Sứ giả đến với Fir'aun. 

16. - Nhưng Fừ'aun đã bất tuân Sứ giả nên TA đã bắt phạt y hết sức gắt gao. 

17. - Thế các người sẽ giữ mình ra sao để khỏi bị họa vào một Ngày 
mà các đứa trẻ sẽ bạc đầu nếu các người không có đức tin. 

18. - (Ngày) bầu ười sẽ chẻ đôi. Lời hứa của Ngài chắc chắn sẽ thể hiện. 

19. - Chắc chắn đây là một Lời cảnh cáo. Bởi thế, ai thích thì hãy tự 
chọn lấy con đường đi đến với Rabb của y. 
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Sũrah 73. Al-Muzzammil Juzu 29 

20,- Quả thật Rabb của Ngươi biết việc Ngươi đứng dâng lễ gần hai phần ba 
đêm, hoặc phân nửa đêm, hoặc một phần ba đêm với một thành phần của 
những ai theo Ngươi. Nhưng Ngài đã ấn định (thời gian của) ban dêm và 
ban ngày. Ngài biết các người không thể nhớ đúng (thời gian) nên Ngài đoái 
thương mà quay lại tha thứ cho các người. Do đó, hãy đọc Qur'ãn càng 
nhiêu càng tốt, phần nào mà các người nhận thấy dễ cho các người. Ngài 
biết trong các người có một số đau yếu, mọt số khác đi tìm kiếm thiên lọc 
của Allah xa ưên trái đất; và có một số khác đỉ chiến đấu cho Chính nghĩa 
của Allah. Do đó, hãy đọc Qur’ăn phần nào mà các người thấy dễ cho các 
người. Và hãỵ chu đáo dâng lễ Salãh và đóng Zakãh và cho Allah mượn một 
món mượn tôt. Và điều thiện nào mà các người gởi đi trước cho bản than của 
các người thì sẽ tìm thấy lại nơi Allah. Vâng, nó sẽ trở thành một phần 
thưởng tốt và lớn hơn. Và hãy cầu xin Allah tha thứ. Và quả thật, Allah 
Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

mÊÊỂÊSÊÊữSiỹi AL-MUDDATHTHIR 
.. 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung. 

1- Hỡi người đắp chăn! (Nabi Muhammad) 

2. - Hãy đứng lên và cảnh cáo (dân chúng)! 

3. - Và hãy vĩ đại hóa Rabb (Allah) của Ngươi. 

4. - Và hãy giữ y-phục của Ngươi sạch sẽ! 

5. - Hãy ưánh xa tượng thần; 

6. - Và khi làm ơn (cho người) chớ mong (người) trả ơn; 

7. - Và vì Rabb của Ngươi hãy kiên nhẫn; 

8. - Bởi thế, khi Còi Hụ hụ lên (lần thứ hai); 

9. - Thì Ngày đó sẽ là Ngày vất vả (cực nhọc). 

10. - Không mấy thoải mái cho những kẻ không có đức tin; 

11. - Hãy để mặc TA với kẻ mà TA đã tạo ra cô đơn; 

12. - Và TA đã làm cho y có được của cải dồi dào (giầu có). 

13. - Và con cái đầy đàn bên cạnh. 

14. - Và suôn sẻ mọi điều; 

15. - Rồi y còn tham lam muốn TA ban thêm; 

16. - Nhât định không! Quả thật, y là kẻ chống đối các Dấu hiệu của TA. 

17. - TA sẽ làm cho y khốn đốn như trèo núi dốc đứng. 

18. - Quả thật, y suy ngẫm và mưu đồ. 
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Sũrah 74. Al-Muddaththir Juzu 29 

19. - Bởi thế, y chỉ thiệt thân! Y mưu đồ (gian ác) làm sao! 

20. - Rồi y chỉ thiệt thân! Y mưu đồ (gian ác) làm sao! 

21. - Rồi y nhìn (ngẫm nghĩ); 22.- Rồi cau mày và nhăn nhó; 

23. - Rồi quay lưng và tỏ vẻ ngạo mạn; 

24. - Thế rồi y bảo: “Điều này chẳng qua là trò ảo thuật có từ xưa.” 

25. - “Rõ thật (Qur'ãn) này chỉ là Lời-nói của một người phàm.” 

26. - TA sẽ sớm quẳng y vào Lửa của Hỏa ngục. 

27. - Và điều gì sẽ cho Ngươi biết Lửa của Hỏa ngục là gì? 

28. - Nó không dung tha cũng không bỏ sót (một tên ác nhân nào). 

29. - Nó đốt cháy và lột hết các lớp da. 

30. - Trên nó có mười chín (vị Thiên thần giữ ngục). 

31. - Và TA đã không chỉ định ai ngoài thiên thần làm những người canh gác 
Lửa của Hỏa ngục. Và TA ấn định con số (19) của chúng như một sự thử 
thách cho nhữhg ai không có đức tin và để thuyết phục những ai đã được ban 
câp Kinh sách và cũng để tăng cường đức Ún cho nhữhg người tin tưởng; và 
đe cho nhữhg người được ban cho Kinh sách cũng nhưnhữhg người tin tưởng 
không còn có gì để ngờ vực cả; và để cho những kẻ mang trong lồng một 
chứng bệnh và nhữhg kẻ không có đức tin có dịp nói: “Allah định nói gì qua 
thí dụ so sánh này.” Allah đánh lạc hướng kẻ nào Ngài muốn và hướng dẫn 
người nào Ngài muốn như thế; và không ai biết rõ lực luỢng của Rabb của 
Ngươi ngoại trừ Ngài. Và Nó là Lời Nhắc nhở cho người phàm. 

32. - Không, thề bởi mặt trăng; 33.- Và bởi đêm tối khi nó rút đi, 

34.- Và bởi hừng đông khi nó chói rạng; 35.- Quả thật, Nó là một đại họa; 

36. - Một sự cảnh cáo cho người phàm; 

37. - Cho ai trong các người muốn tiên phong đi trước hoặc muốn ở lại sau. 

38. - Mỗi người (linh hồn) sẽ là một cam kết cho những điều mà nó đã làm. 

39. - Ngoại trừ những người Bạn của phía Tay Phải 

40. - Trong Thiên đàng, Họ sẽ hỏi nhau; 41.- về những kẻ tội lỗi. 

42, - “Điều gì đã đưa các anh vào Lửa của Hỏa ngục vậy?” 

43, - Chúng sẽ đáp: “Chúng tôi là những người không năng dâng lễ 'SalãH, 

44, - Và chúng tôi là những người thường không nuôi ăn người nghèo. 

45, - Và chúng tôi thường nói chuyện vô bổ với những người hay 
chuyện vãn taĩn phào; 

46, - Và chúng tôi thường phủ nhận Ngày Phán xử 

47, - Cuối cùng chúng tôi gặp điều chắc chắn (cái chết)”. 
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Surah 75. Al-Qiyamah Juzu 29 

48, - Bởi thế, không một sự can thiệp nào của những người can thiệp 
có thể giúp ích chung được. 

49, - Bởi thế, lý do gì đã khiến chúng quay lánh xa Lời cảnh cáo? 

50, - Chúng giông như con lừa khiếp đảm; 51.- Tháo chạy trước con sư tử. 

52. - Không, mỗi người trong bọn chúng muốn được trao cho những 
tờ kinh được trải raT 

53. - Vô phương! Không, chúng không sợ Đời sau. 

54. - Vô phương! Quả thật Nó (Qur'ãn) là Lời cảnh cáo; 

55. - Bởi thế, người nào muôn, thì hãy (đọc và) cảnh giác; 

56. - Nhưng không ai cảnh giác đặng trừ phi Allah muốn bởi vì Ngài 
là Chủ Nhân đáng phải sỢ và là Chủ Nhân ban sự tha thứ. 

AL-QÍYÃMAH 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

L- TA thề bởi Ngày Phục sinh; 2.- Và TA thề bởi linh hồn tự trách. 

3, - Há con người nghĩ rằng TA sẽ không tập hợp xương cốt của y hay sao? 

4, - Vâng, TA thừa sức ráp lại toàn hảo từng đầu ngón tay của y. 

5, - Không! Con người muôn tiếp tục phạm tội; 

6, - Y hỏi: “Lúc nào sẽ xảy ra Ngày Phục sinh?” 

7, - Bởi thê, khi cặp mắt bị chói lòa; 8.- Và mặt trăng bị che khuât, 

9. - Và mặt trời và mặt trăng giao nhau. 

10. - Vào Ngày đó con người sẽ bảo: “Đâu là chỗ để thoát thân?” 

11. - Vô phương! Không có chỗ để nương thân. 

12. - Ngày đó, chỗ nương thân duy nhất là (chạy) về với Rabb của Ngươi. 

13. - Vào Ngàỵ đó, con người sẽ được báo cho biết điều mà y đã gởi 
đi trước và điểu mà y còn để lại sau. 

14. - Không! Con người nhìn thấy rõ bản thân của mình nhất; 

15. - Mặc dầu y viện đủ lý do để chạy tội. 

16. - Chớ uôn lưỡi của Ngươi về Nó (Qur'ãn) hầu giục Nó đến nhanh; 

17. - Quả thật, TA có nhiệm vụ thu nhặt và đọc Nó (cho Ngươi); 

18. - Bởi thế, khi TA đọc Nó (Qur'ãn), hãy đọc theo Nó. 

19. - Rồi chính TA có nhiệm vụ giải thích Nó minh bạch. 
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Sũrah 75. Al-Qiyămah Juzu 29 

20. - Không! Không, các người yêu đời sống hiện tại; 

21. - Và quên lãng Đời sau. 

22. - Vào Ngày đó, gương mặt của một số người sáng rỡ. 

23. - Ngắm nhìn Rabb của họ; 

24. - Và vào Ngày đó, gương mặt của một số người buồn hiu, nhăn nhó. 

25. - Lo nghĩ về một tai họa đập nát lưng sẽ giáng lên họ; 

26. - Không! Khi (hồn của người chết) lên đến xương quai xanh; 

27. - Và có tiếng hỏi: “Ai là thầy bùa (có thể cứu y sông)?” 

28. - Và y nghĩ (đã đến lúc) phải biệt ly; 

29. - Và ông chân này nhập vào ống chân nọ; 

30. - Đưa (y) về với Rabb của Ngươi vào Ngày đó. 

31. - Bởi thế, y không tin cũng không dâng lễ 'Salãh'\ 

32. - Ngược lại, phủ nhận sự thật và quay bỏ đi; 

33. - Rồi y về nhà với dáng điệu ngạo mạn; 

34. - Chỉ thiệt thân ngươi thôi (hỡi người!), chỉ thiệt thân! 

35. - Rồi, chỉ thiệt thân ngươi thôi (hỡi người!), chỉ thiệt thân. 

36. - Há con người nghĩ rằng y được tự do tác oai tác quái? 

37. - Há y không là một giọt tinh dịch được xuất ra hay sao? 

38. - Rồi trở thành một hòn máu đặc tiếp đó, thành hình thể; 

39. - Rồi từ y, (Allah) làm ra hai giới (tính), nam và nữ. 

40. - Há Đấng đó không đủ Quyền Năng phục sinh được người chết hay sao? 

llllpy AL-INSÃN 
ỊỊỊtepssgis 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1- Phải chăng con người đã trải qua một thời kỳ mà y không là một 
cái gì đáng noi đến hay sao? 

2, - TA đã tạo hóa con người từ một dung dịch để TA có thể thử thách 
y. Bởi thế, TA đã làm cho y nghe được và thấy được 

3. - 'TA đã chỉ dẫn cho y con đường xem y biết ơn hay bội ơn. 

4. - TA đã chuẩn bị cho những kẻ bội ơn sợi dây xích, gông cùm và lửa ngọn. 

5, - Người đức hạnh sẽ uống từ một tách nước chứa dung hợp thơm tho. 
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Sũrah 76. Al-Insan Juzu 29 

6. - (Múc từ) một ngọn suối mà những người bề tôi của Allah sẽ 
uống, vì thế nó sẽ phun ra dồi dào. 

7. - Họ đã hoàn tất lời thề và lo sợ Ngày mà sự xấu xa sẽ lan tràn khắp nơi. 

8. - Và vì thương yêu Ngài (Allah), họ đã chu cấp thực phẩm cho 
người nghèo, trẻ mồ côi, và người bị bắt. 

9. - (Và bảo:) “Chúng tôi chu cấp quí vị là vì sắc Diện (Hài Lòng) của 
Allah thôi. Chúng tôi không mong quí vị tưởng thưởng hoặc đền ơn. 

10. - “Chúng tôi sợ một Ngày cau mặt nhăn nhó và buồn thảm từ 
Rabb của chúng tôi.” 

11. - Bởi thế, Allah sẽ giải cứu họ khỏi sự xấu xa của Ngày đó và 
làm cho họ sáng rỡ và vui sướng. 

12. - Và vì đã kiên nhẫn chịu đựng nên Ngài sẽ ban thưởng họ Thiên 
đàng và lụa là, 

13. - Nằm nghỉ trên những chiếc tràng kỷ trong đó (Thiên đàng), 
không cảm thấy (sức nóng bức của) mặt trời và cảnh giá lạnh. 

14. - Và bóng mát của nó (Thiên đàng) che họ sát bên trên và trái 
cây từng chùm của nó lủng lẳng sa xuong gần tằm tay hái; 

15. - Và những bình chứa bằng bạc và những chiếc ly cao chân bằng 
thủy tinh sẽ được chuyền đi quanh giữa họ. 

16. - (Bình chứa) bằng bạc trong như pha lê; họ sẽ định mức lượng của chúng. 

17. - Và Ưong đó, họ sẽ được cho uống từ một cái cốc chứa dung hợp gừng, 

18. - Một ngọn suối trong đó được gọi là Salsabĩl. 

19. - Và có những thiếu niên vĩnh viễn tươi trẻ đi vòng quanh họ (để 
hầu hạ). Khi thây chúng, Ngươi ngỡ đó là những hạt trân châu rải rác. 

20. - Và khi nhìn, Ngươi sẽ thây nơi đó niềm hạnh phúc và một 
vương quốc vĩ đại. 

21. - Họ sẽ mặc áo lụa mịn mầu xanh có thêu trổ xinh đẹp. Họ sẽ đeo vòng 
tay băng bạc. Và Rabb của họ sẽ cho họ uống một loại nước tinh khiết. 

22. - Quả thật, đây là quà tặng ban cho các ngươi như một phần 
thưởng; và sự cô" gắng của các ngươi đã được chấp nhận. 

23. - TA là Đấng đã ban Qur'ãn xuông cho Ngươi theo từng giai đoạn. 

24. - Do đó, hãy kiên nhẫn chịu đựng với Mệnh Lệnh của Rabb của 
Ngươi và chớ nghe theo tên tội lỗi hay kẻ không tin nào của bọn chúng. 

25. - Và hãy tụng niệm Tên của Rabb của Ngươi vào buổi sáng và buổi tối. 
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Surah 77. Al-Mursalat Juzu 29 

26, - Và hãy phủ phục trước Ngài ban đêm và tán dương Ngài thâu đêm. 

27, - Quả thật, những người (Quraish) này yêu đời sống hiện tại và 
bỏ quên sau lưng chung một Ngày sẽ rất cực nhọc. 

28, - TA đã tạo hóa chúng và làm cho cơ thể của chúng cường tráng nhưng 
khi muốn, TA có thể đưa những người tương tự đến thay thế chúng toàn bộ. 

29, - Quả thật, cái (Qur’ãn) này là một Lời Nhắc nhở. Bởi thế, để cho 
người nào muôn, tự chọn lấy con đường đi đến với Rabb của y. 

30, - Nhưng các ngươi không muốn đặng ưừ phi Allah muốn (hướng 
dẫn). Quả thật, Allah Toàn Tri và Rất mực Cao Minh. 

31,-Ngài (Allah) sẽ khoan dung người nào Ngài muốn. Và Ngài đã 
chuẩn bị cho những kẻ làm điều sai quấy một sự ưừng phạt đau đớn. 

:;víT 
.*,'• - AL-MURSALÃT 

I 
. ----- .“  -—— —    

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Thề bởi (các luồng gió) được phái đi, luồng này tiếp theo luồng kia; 

2. - Bởi thế, chúng thổi mạnh theo luồng, 

3. - Và chúng rải tung (mọi vật) đi khắp nơi; 

4. - Và tách biệt (cái tốt) khỏi (cái xấu); 

5. - Thề bởi (các vị Sứ) phổ biến Lời Nhắc nhở đi rộng khắp. 

6. - Hoặc để chứng minh hoặc để cảnh cáo; 

7. - Quả thật, điều mà các người đã được hứa chắc chắn sẽ xảy ra. 

8. - Bởi thế, khi những vì sao lu mờ dần; 

9. - Và khi bầu trời bị chẻ làm hai; 

10. - Và khi những quả núi bị thổi rắc đi như bụi; 

11. - Và khi các Sứ giả được gọi tập họp vào một thời điểm; 

12. - Vào Ngày nào (những dâu hiệu đó) được dời lại? 

13. - Vào Ngày Phân loại (giữa kẻ ác và người thiện). 

14. - Và điều gì giải thích cho Ngươi biết Ngày Phân loại là gì? 

15. - Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

16. - Há TA đã không tiêu diệt những người xưa (làm ác) hay sao? 

17. - Rồi, TA làm cho những thế hệ sau này theo chúng. 

18. - TA đối xử với những kẻ tội lỗi đúng như thế. 

19. - Thông khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 
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Surah 77. Al-Mursalat Juzu 29 

20. - Há TA đã không tạo các người từ một chất lỏng đáng khinh xí? 

21. - Mà TA đã đặt an toàn tại một nơi chứa cố định. 

22. - Đến một thời kỳ ấn định. 

23. - Do đó, TA quyết định bởi vì TA là Đấng Quyết Định siêu việt. 

24. - Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

25. - Há TA đã không làm trái đất thành một nơi đón nhận 

26. - Người sông và kẻ chết? 

27. - Và đã đặt nơi đó những quả núi cao sừng sững vững chắc và 
cung cấp cho các người nước uong mát rượi hay sao? 

28. - Thông khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

29. - “Hãy đi đến cái (Hỏa ngục) mà các người đã từng phủ nhận.” 

30. - “Hãy đi đến chỗ bóng tối của ba cột trụ (khói đen bay lên), 

31. - “Không che mát cũng không che chở các người khỏi Lửa ngọn.” 

32. - Quả thật, Nó hà ra những ngọn lửa to như những pháo đài. 

33. - Giống những con lạc-đà màu vàng. 

34. - Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

35. - Đây là Ngày mà chúng sẽ không nói được, 

36. - Cũng sẽ không được khiếu nại điều gì. 

37. - Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

38. - Đây là Ngày Phân loại. TA sẽ tập trung các người và những người xưa. 

39. - Nếu các người có mưư định gì, thì hãy dùng nó mà phá hỏng TA thử xem! 

40. - Thông khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

41. - Quả thật, nhữhg người sợ Allah sẽ ở dưới bóng mát và gần suối nước trong; 

42. - (Hưởng) loại trái cây nào mà họ thích. 

43. - “Hãy ăn và uống cho mãn nguyện tấm lòng do những việc 
(thiện) mà quí vị đã từng làm.” 

44. - Chắc chắn, TA sẽ trọng thưởng những người làm tốt đúng như thế. 

45. - Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

46. - (Hỡi những kẻ không tin!) Cứ ăn uống và hưởng thụ cuộc đời 
ngắn ngủi này. Chắc chắn, các người là những kẻ tội lỗi. 

47. - Thông khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

48. - Và khi có lời bảo chúng: “Hãy cúi đầu, chúng không cúi đầu.” 

49. - Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

50. - Thế, chúng sẽ tin tưởng vào Lời tường trình nào sau Nó (Qur’ãn)? 
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Surah 78. An-Naba' Juzu 30 

AN-NABA' 
■ . ' . ^ . - ;■ 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

I. - Chúng đang hỏi nhau điều gì vậy? 2.- về các nguồn tin vĩ đại, 

3.- Điều mà chúng không đồng ý với nhau; 4,- Không, chúng sẽ sớm biết! 

5. - Rồi, nhất định không! Chúng sẽ sớm biết! 

6. - Há TA đã không làm trái đất như một chiếc giường, 

7. - Và những quả núi như những cột trụ? 

8. - Và TA đã tạo các ngươi thành cặp đôi. 

9. - Và làm giấc ngủ của các ngươi thành một sự nghỉ ngơi. 

10. - Và làm màn đêm thành một tấm phủ, 

II, - Và làm ban ngày để tìm kế sinh nhai. 

12. - Và TA đã dựng bên ữên các ngươi bảy cái (tầng trời) vững chắc, 

13. - Và làm một chiếc đèn (mặt trời) chói sáng. 

14. - Và ban nước xuống dồi dào từ các đám mây chứa nước mưa. 

15. - Mà TA dùng để làm mọc ra trái hạt và cây cối. 

16. - Và vườn tược cây lá xum xuê. 

17. - Quả thật, Ngày Quyết định là một cuộc hẹn ấn định, 

18. - Ngày mà Còi hụ sẽ hụ vang rền và các ngươi sẽ đến từng đoàn; 

19. - Và bầu trời sẽ được mở toang như cửa mở, 

20. - Và những quả núi sẽ bị dời đi như ảo ảnh. 

21. - Quả thật, Hỏa ngục là một chỗ mai phục, 

22. - Một chỗ ngụ cho những kẻ vượt quá mức tội lỗi, 

23. - Chúng sẽ ở trong đó đời đời, 

24. - Trong đó, không có gì mát để nếm cũng chẳng có gì để uống. 

25. - Ngoại trừ một loại nước cực sôi và chất mủ hôi tanh. 

26. - Một phần đền xứng đáng. 

27. - Quả thật, chúng không màng đến việc phán xử. 

28. - Và chúng triệt để phủ nhận các Lời mặc khải của TA. 

29. - Và TA đã cho ghi mọi điều vào một quyển sổ. 

30. - Bởi thế, hãy nếm (Lửa); do đó, TA sẽ không thêm gì cả cho các 
ngươi ngoài hình phạt. 
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Surah 78. An-Naba' Juzu 30 

31. - Quả thật những người ngay chính sợ Allah sẽ thành đạt; 

32. - Những ngôi vườn tươi tốt và những vườn nho; 

33. - Những trinh nữ với bộ ngực căng ưòn cùng lứa tuổi; 

34. - Và một cốc đầy (rượu). 

35.- Không nghe một lời sàm sỡ và gian dối nào trong đó; 

36. - Một phần thưởng từ Rabb của Ngươi, một món quà đã được tính toán 

37. - (Bởi) Rabb của các tầng ười và ưái đất và của mọi vật giữa hai 
(ười đất), Đấng Rất Mực Độ Lượng mà không ai được quyền đôi co. 

38. - Ngày mà Thiên thần Jibrĩl và các thiên thần đứng thành hàng. 
Không ai được nói ngoại trừ người nào mà Đấng Rất Mực Độ Lượng 
cho phép; và y sẽ nói điều nào đúng đắn. 

39. - Đó là Ngày của sự Thật. Bởi thế, người nào muôn, hãy chọn lấy 
một chỗ ngụ VỚI Rabb của y. 

40.- Quả thật, TA đã cảnh cáo các ngươi về một sự trừng-phạt gần kề, 
Ngày mà con người sẽ thây cái mà bàn tay của y đã gởi đi trước và người 
vo niềm tin sẽ than: “Thiệt thân tôi mất! Phải chi tôi la cát bụi!” 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Thề bởi các vị (Thiên thần) giật mạnh (hồn của kẻ gian ác); 

2. - Thề bởi các vị rút nhẹ (linh hồn của người lương thiện); 

3. - Thề bởi các vị lướt đi như bơi. 4,- Rồi vội vã tiến nhanh đến trước. 

5. - Để thi hành công việc (đã được truyền). 

6. - Vào Ngày mà ưận động đất làm chân động dữ dội. 

7, - Tiếp theo là trận (động đất) liên hồi. 

8, - Ngày đó, quả tim sẽ đập mạnh; 9.- Cặp mắt của chúng gục xuống. 

10. - Chúng bảo: “Há chúng ta sẽ ưở lại tình ưạng của thuở sinh tiền? 

11. - Ngay sau khi chúng ta đã ttở thành xương khô rả mục rồi ư?” 

12. - Chúng bảo: “Lúc đó sẽ là một sự ưở lại thua thiệt!” 

13. - Quả thật, nó (Lệnh tập trung) chỉ gồm một tiếng Thét kinh sợ, 

14. - Thì lúc đó chúng sẽ nổi lên ưên mặt (đất). 

15. - Há Ngươi đã nghe câu chuyện của Mũsa hay chưa? 

16. - Khi Rabb của Người gọi Người nơi thung lũng 'Tuwa' linh thiêng: 
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Sũrah 79. An-Nãzi'ãt Juzu 30 

17. - “Hãy đi gặp Fir'aun; nó đã thực sự vượt quá mức tội ác. 

18. - Hãy bảo y: “Há ngài muôn được tẩy sạch (tội lỗi) chăng?- 

19. - “Và tôi sẽ hướng dẫn ngài đến với Rabb của ngài hầu có lòng sợ (Allah?)” 

20. - Bởi thê, (Mũsa) trưng cho y (Fir'aun) thấy Phép lạ lớn. 

21. - Nhưng y phủ nhận và bất tuân; 

22. - Rồi quay lưng bỏ đi, cố gắng tìm cách chông lại (Allah). 

23. - Bởi thê, y tập trung dân chúng và tuyên bố, 

24. - Rồi bảo: “Ta là đấng tối cao của các ngươi.” 

25. - Thê là Allah bắt phạt y, bằng hình phạt của Đời sau và đời này. 

26. - Quả thật, ưong đó là một bài học (cảnh cáo) cho ai sợ (Allah). 

27. - Há các ngươi khó tạo hay bầu ười mà Ngài đã dựng lên khó hơn? 

28. - Ngài đã nhâc chiều cao của nó lên cao và sắp xếp nó đều đận theo thứ tự. 

29. - Và làm ban đêm của nó tối mịt và đưa ban mai của nó ra sáng tỏ. 

30. - Và sau đó, Ngài ưải rộng mặt đất; 

31. - Từ đó, Ngài làm cho nưđc của nó phun ra và (làm ra) đồng cỏ, 

32. - Và những quả núi mà Ngài dựng đứng vững chắc; 

33. - (Thành) một nguồn lương thực cho các người và gia súc của các người. 

34. - Bởi thế khi đại họa (của Ngày Phục Sinh) xảy đến, 

35. - Ngày mà con người hồi tưởng lại những điều y đã cô" gắng; 

36. - Hỏa Ngục sẽ được phô bày cho người nào nhìn thấy, 

37. - Nhưng đôi với ai vượt quá mức giới hạn và bất tuân (Allah), 

38. - Và thích đời sông ưần tục này (hơn Đời sau), 

39. - Thì quả thật, nhà ở của y sẽ là Hỏa ngục; 

40. - Còn đối với ai sợ việc đứng trước mặt Rabb của y và kiềm hãm 
mình ưánh những dục vọng thấp hèn, 

41. - Thì quả thật, nhà ở của y sẽ là Thiên đàng. 

42. - Chúng hỏi Ngươi về Giờ (Phục Sinh) chừng nào sẽ xảy ra? 

43. - Hẳn điều hiểu biêt nào Ngươi có thể công bô" cho biết? 

44. - Chỉ Rabb của Ngươi biết thời hạn của nó. 

45. - Ngươi chỉ là một Người báo-ưước cho ai sợ nó. 

46. - Vào Ngày mà chúng thây nó, chúnẸ sẽ có cảm tưởng như đã ở lại 
ưần gian chỉ một buổi chiều hay một buoi sáng gì đó! 

'ABASA 
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Surah 80. 'Abasa Juzu 30 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1,- Nabi cau mày và quay sang phía khác, 2.- Vì một người mù đến gặp Người. 

3, - Và điều gì cho Ngươi biết, may ra y được rửa sạch tội? 

4, - Hoặc được nhắc nhở bởi vì sự nhắc nhở có lợi cho y? 

5, - Còn đối với kẻ tự cho mình đầy đủ giầu có, 6.- Thì Ngươi lại ân cần với hắn; 

7. - Chuyện gì xẩy đến cho Ngươi nếu hắn không được tẩy sạch? 

8. - Còn ai chạy đến với Ngươi, 9.- Vì cả sợ (Allah), 

10,- Thì Ngươi lại lơ là với y. 11.- Không, quả thật Nó là Lời Cảnh tỉnh. 

12. - Bởi thế, người nào muốn thì hãy lưu ý 

13. - (Các điều) trong các tờ Kinh rất cao-quí, 

14. - Cao-thâm, trong-sạch, 15.- Do bàn tay của những người biên chép 

16. - Vinh dự và đạo đức (ghi lại). 

17. - Con người thật đáng chết! Cái gì làm cho y phủ nhận Ngài (Allah)? 

18. - Ngài đã tạo hóa y từ cái gì? 

19. - Ngài tạo hóa y từ tinh dịch và định mạng (cho y); 

20. - Rồi làm con-đường cho y được dễ dàng; 

21. - Rồi làm cho y chết; rồi chôn y xuống mộ; 

22. - Rồi khi muôn, Ngài sẽ dựng y sống lại. 

23. - Không, khi Ngài truyền lệnh, y không tuân hành. 

24. - Thế con người hãy quan sát thực phẩm của y: 

25. - Rằng TA xối nước (mưa) xuống dồi dào, 

26. - Rồi, TA chẻ đất nứt ra thành mảnh, 

27. - Bởi thế, TA làm ra trái giống mọc ra trong đó, 

28. - Và trái nho và rau cải xanh tươi, 29.- Và ưái ô-liu và trái chà là, 

30.- Và vườn trái cây rậm rạp, 31.- Và trái cây và cây cỏ, 

32. - Làm lương thực cho các người và cho gia súc. 

33, - Nhưng khi tiếng Thét chát chúa xảy ra, 

34, - Ngày mà mỗi người sẽ chạy bỏ anh em của mình, 

35. - Và bỏ cha mẹ, 36.- Và bỏ vợ, và con cái. 

37, - Ngày đó, mỗi người lo âu cho bản thân đủ làm y quên bấng người khác. 

38, - Ngày đó, gương mặt (người tô't) sẽ sáng rỡ 

39, - Cười nói, thỏa thích với tin vui. 40,- Ngày đó gương mặt sầm tối; 
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Sũrah 81. At-Takvvlr Juzu 30 

41.- Dính toàn bụi bặm: 42,- Đó là những kẻ phủ nhận và ác ôn. 

AT-TAKWĨR 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1- Khi mặt trời cuốn xếp lại và biến mất; 2.- Và khi các vì sao rụng; 

3. - Và khi các quả núi bị di chuyển mất biệt; 

4, - Và khi các con lạc đà cái mang thai bị bỏ bê; 

5. - Và khi các con dã thú sẽ được lùa tập trung lại; 

6, - Và khi các đại dương dâng trào; 

7, - Và khi các linh hồn sẽ được kết đôi với thân xác; 

8, - Và khi các đứa bé gái bị chôn sông sẽ được tra hỏi- 

9. - Vì tội gì mà bé đã bị giết? 

10, - Và khi các tờ giấy (ghi hành động) sẽ được mở ra; 

11. - Và khi bầu trời sẽ bị lột trần; 

12. - Và khi Hỏa ngục sẽ được nhúm thành lửa ngọn; 

13. - Và khi Thiên đàng sẽ được mang đến gần, 

14, - Mỗi người sẽ biết điều mà y trình bày. 

15. - Bởi thế, TA thề bởi các hành tinh lặn khuất, 

16, - Di chuyển nhanh biến mất, 17,- Và bởi ban đêm khi nó ra đi; 

18. - Và bởi ban mai khi nó thổi (màn đêm đi mất) và sáng tỏ; 

19. - Quả thât, Nó (Qur'ãn) là Lời J)hán của (Allah do) một Vị Thiên 
sứ (Jibrĩl) rât vinh dự (đã mang đến), 

20. - Được Chủ Nhân của Ngai Vương ban cho quyền lực và danh dự, 

21. - Được (các thiên thần) tuân theo nơi đó và rất đáng tin cậy. 

22. - Và người Bạn (Muhammad) của các ngươi không bị mất trí. 

23. - Và chắc chắn Người thây vị (Jibrĩl) tại chân trời sáng tỏ. 

24. - Và Người không giữ cho riêng mình điều huyền bí (vô hình). 

25. - Và Nó (Qur'ãn) không là lời nói của Shaytãn đáng tống xuất. 

26. - Thế các người đi đâu? 

21.- Quả thật, Nó (Qur'ãn) chi là Lời Cảnh Tỉnh nhắc nhỡ muôn loài. 

28, - Nhắc nhở ai trong các người muốn đi đúng đường, 

29. - Nhưng điều mà các người muốn sẽ không thành tựu trừ phi 
Allah, Rabb của vũ trụ và muôn loài muốn (hay chấp thuận). 
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Sũrah 82. Al-Infitar Juzu 30 

■ 1 

■ -ị Ẩ 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

I. - Khi bầu trời bị chẻ đôi. 2.- Và khi các vì sao rơi rụng tản mác; 

3.- Và khi các đại dương dâng trào; 4,- Và khi các ngôi mộ bị quật ngược; 

5. - Con người sẽ biết điều mà y đã gởi đi trước và để lại sau; 

6. - Này hỡi người! Điều gì đã đánh lừa ngươi về Rabb rất mực 
Quảng đại của ngươi? 

7. - Đấng đã tạo hóa ngươi, ban hình thể, rồi làm cho ngươi quân bình; 

8. - Ngài sẽ câu tạo ngươi theo hình thể nào mà Ngài muôn; 

9. - Nhưng không! Các ngươi phủ nhận việc Phán xử. 

10. - Và quả thật, có các vị (thiên thần) theo trông chừng các ngươi, 

II. - Các vị biên chép đáng tôn kính, 12.- Họ biết rõ mọi điều các ngươi làm. 

13. - Quả thật, người đức hạnh chắc chắn sẽ ở trong Thiên đàng Hạnh phúc; 

14. - Và quả thật, kẻ ác đức chắc chắn sẽ ở trong Hỏa ngục, 

15. - Nơi mà chúng sẽ sa xuống vào Ngày Phán xử, 

16. - Và là nơi mà chúng sẽ không được vắng mặt. 

17. - Và điều gì cho ngươi biết Ngày Phán xử là gì? 

18. - Rồi điều gì cho ngươi biết Ngày Phán xử là gì? 

19. - Ngày mà không một người nào có thể làm được một điều gì để giúp 
người khác bởi vì mọi Mệnh lệnh vào Ngày đó sẽ hoàn toàn thuộc về Allah. 

... 

AL-MUTAFFIFĨN 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Khôn khổ cho những kẻ tham lam bòn rút: 

2. - Những ai khi nhận của người thì đòi cho đủ, 

3. - Nhưng khi đo (cân) ra cho người thì đưa thiếu; 

4. - Há những người này không nghĩ rằng họ sẽ được phục sinh, 
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Sũrah 83. Al-Mutaffifĩn Juzu 30 

5. - Vào một Ngày Vĩ đại? 

6. - Ngày mà nhân loại sẽ đứng trước mặt Đức Rabb của vũ trụ và muôn loài. 

7. - Không! Quả thật, hồ sơ của kẻ ác nhân được cất giữ trong Sijjĩn. 

8. - Và điều gì cho Ngươi (Nabi) biết Sijjĩn là gì? 

9. - Một quyển sổ được ghi khắc. 

10. - Và Ngày đó khôn khổ cho những kẻ phủ nhận sự thật; 

11. - Những ai phủ nhận Ngày Phán xử. 

12. - Và không ai phủ nhận nó ngoại trừ từng kẻ tội lỗi vượt quá mức giới hạn. 

13. - Và khi các Lời mặc khải của TA được đọc nhắc y thì y bảo: 
“Chuyện của cổ nhân.” 

14. - Nhưn|5 không, vết nhơ dính vào quả tim của chúng do những 
điều (tội loi) mà chúng đã phạm. 

15. - Nhất định không! Ngày đó, chúng sẽ bị che khuất khỏi Rabb của chúng. 

16. - Và quả thật, chúng sẽ sa Hỏa ngục; 

17. - Có lời bảo chúng: “Đây là cái mà các ngươi thường phủ nhận!” 

18. - Không! quả thật, hồ sơ của người đức hạnh sẽ được giữ trong Illiyyủn. 

19. - Và điều gì cho Ngươi biết Iỉliyyũn là gì? 

20. - Một quyển sổ được khắc ghi 

21. - Mà những vị (Thiên thần) tiếp cận (Allah) sẽ xác nhận. 

22. - Quả thật, người đức hạnh sẽ ở trong (Thiên đàng) Hạnh phúc. 

23. - Thưởng ngoạn trên các tràng kỷ. 

24. - Ngươi sẽ thấy ánh hạnh phúc phản chiếu trên gương mặt của họ. 

25. - Họ sẽ được cho uống một loại rượu tinh khiết được khằn kín. 

26. - Khằn của nó bằng xạ hương. Và về việc (ân thưởng) đó, hãy để 
cho những người nổ lực nên cố gắng (thi đua). 

27. - Và chất hòa với nó (rượu) sẽ là (chất) Tasnĩm. 

28. - Múc từ một ngọn suối mà những người gần (Allah) nhất sẽ uống. 

29. - Quả thật, những ai phạm tội thường chê cười những ai có đức tin. 

30. - Và mỗi khi chúng đi ngang qua chỗ của họ, chúng nháy mắt với nhau; 

31. - Và khi trở về gặp gia đình, chúng mang điều giễu cợt trở về; 

32. - Và khi thây họ, chúng bảo nhau: “Quả thật đây là những kẻ lầm lạc!” 

33. - Nhưng chúng không được cử phái đi trông chừng họ. 
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Surah 84. AL-Inshiqaq Juzu 30 

34. - Bởi thế, Ngày đó những ai có đức tin sẽ cười trả những kẻ vô đức tin; 

35. - Thưởng ngoạn trên các tràng kỷ. 

36. - Phải chăng những kẻ vô đức tin sẽ được đền trả đầy đủ về 
những điều (tội lỗi) mà chúng đã từng làm? 

AL-INSHIQÃQ 
7 Q 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Khi bầu trời nứt ra, 

2, - Và tuân (lệnh) của Rabb của nó và thi hành nhiệm vụ; 

3. - Và khi trái đất được trải bằng, 

4. - Và quẳng mọi vật nằm trong nó ra ngoài và trở thành trống rỗng, 

5. - Và tuân (lệnh) của Rabb của nó và thi hành nhiệm vụ; 

6, - Này hỡi con người! Quả thật, ngươi làm lụng hết sức vất vả để 
trở về (gặp) Rabb của ngươi, bởi thê ngươi sẽ gặp Ngài (Allah). 

7, - Do đó, đối với ai được trao hồ sơ của mình nơi tay phải, 

8. - Thì sẽ được thanh toán bằng một cuộc thanh toán dễ dàng, 

9. - Và được trở về với gia đình vui vẻ. 

10. - Ngược lại, đối với ai được trao hồ sơ của mình từ sau lưng, 

11. - Thì sẽ kêu gào cho được chết phứt; 

12, - Và bước vào Lửa ngọn cháy bùng 

13, - Quả thật (trên trần thế), y đã sống thích thú với gia đình! 

14, - Quả thật, y đã nghĩ sẽ không bao giờ ưở lại (gặp TA)l 

15, - Vâng! Quả thật, Rabb của y hằng thấy y; 

16, - Bởi thế, TA thề bởi ánh hoàng hôn đỏ rực; 

17. - Và bởi ban đêm và mọi vật mà nó tập trung; 

18, - Và bởi mặt trăng tròn; 

19- Chắc chắn, các ngươi sẽ bước từ chặng này đến chặng khác. 

20. - Nhưng trắc trở chuyện gì mà họ không chịu tin? 

21. - Bởi vì khi nghe đọc Qur'ãn, họ không chịu phủ phục; 

22. - Không, những kẻ không có niềm tin phủ nhận sự thật; 

23. - Và Allah biết rõ những điều mà họ giấu giếm. 

24. - Bởi thế, hãy báo cho họ về một sự trừng phạt đau đớn; 
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Sũrah 85. Al-Burũj Juzu 30 

25.- Ngoại trừ những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ nhận một 
phần thưởng không hề dứt. 

A1-BURŨJ 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Thề bởi bầu trời, chứa đựng các chòm sao. 

2. - Thề bởi Ngày (Phán xử) đã được hứa; 

3. - Thề bởi Ngày chứng giám (thứ Sáu), và ngày (tập trung tại thung 
lũng 'Araíãt lam Hajj) được nhìn nhận; 

4. - Đám người Ukhdũd1 đáng bị nguyền rủa; 

5. - Lửa (nung trong hào) bằng củi đốt, 6.- Khi chúng ngồi bên cạnh nó; 

7. - Và chứng kiến cảnh mà chúng đang làm đối với những người có đức tin. 

8. - Và chúng hành xác họ (các tín đồ) chỉ vì lý do họ đặt niềm tin 
nơi Allah, Đang Toàn Năng, Đấng Rất Đáng Ca tụng! 

9. - Đấng nắm quyền thống trị các tầng ười và ưái đất! Và Allah là 
Nhân Chứng cho mọi việc. 

10. - Quả thật, những ai hành xác những nam và nữ tín đồ rồi không hối 
cải thì sẽ chịu sự trừng phạt của Hỏa ngục và hình phạt của Lửa đốt. 

1L- Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ được 
hưởng những ngôi vườn bên dưới có các dòng sông chảy (Thiên 
đàng). Đó là một sự thành tựu vĩ đại. 

12. - Quả thật, sự túm bắt của Rabb của Ngươi rất mãnh liệt. 

13. - Quả thật, Ngài (Allah) khởi tạo và tái tạo (phục sinh). 

14. - Và Ngài là Đáng Hằng Tha Thứ, Đấng Hằng Yêu Thương. 

15. - Chủ nhân của Ngai Vương, Đấng Quang Vinh 

16. - Đấng làm (tạo) bất cứ điều (vật) gì mà Ngài muốn. 

17. - Ngươi có nghe câu chuyện về các lực lượng 

18. - Của Fir'aun và Thamũd chưa? 

19. - Không! Những ai không có đức tin thì tiếp tục phủ nhận sự thật. 

20. - Nhuhg Allah vây bắt chúng từ đằng sau. 

21. - Không! Nó là Qur'ãn quang vinh. 

22. - (Ghi khắc) trong Bản văn lưu trử ưên cao. 

1 Ukhdũd là cái hào do một ông vua vô đức tin dùng để hoả thiêu những ai tin tưởng nơi Allah. 
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Surah 86. At-Tariq; s. 87. Al-A'lã Juzu 30 

AT-TÃRIQ 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung. 

1. - Thề bởi bầu trời và khách viếng đêm (Sao mai); 

2. - Và điều gì cho Ngươi biết khách viếng đêm là gì? 

3. - (Đó là) một vì sao chiếu sáng; 

4. - Quả thật, mỗi một người đều có một vị (thiên thần) theo trông coi. 

5. - Con người hãy xét xem y được tạo hóa từ cai gì? 

6. - Y được tạo từ một giọt nước xuất ra, 7.- Từ xương lưng và xương sườn; 

8. - Quả thật, Ngài (Allah) thừa khả năng làm y (sống) trởjại! 

9. - Vào một Ngày mà mọi bí mật đều được kiệm tra, 

10. - Thì y sẽ bất lực và không được ai giúp đỡ. 

11. - Thể bởi bầu trời (cho mưa) trở lại. 12.- Và bởi đất đai nứt ra. 

13. - Quả thật! Nó (Qur'ãn) là một Lời phân biệt (phúc và tội). 

14. - Và nó không phải là lời dùng để bỡn cợt. 

15. - Quả thật, chúng đang mưu định một kế hoạch (chống đổi) 

16. - Và TA (Allah) cũng đang hoạch định một kế hoạch. 

17. - Thôi, hãy tạm tha (hỡi Muhammad!) cho những kẻ vô đức tin. 
Hãy nhã nhặn tạm tha cho chúng. 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Hãy tán dương đại danh của Rabb của Ngươi, Đấng Tối Cao, 

2. - Đấng đã tạo hóa (tất cả) và ban hình thể; 

3. - Và đã đo lường và hướng dẫn; 4,- Và đã làm mọc ra đồng cỏ, 

5. - Sau đó, làm cho nó thành cộng rạ khô. 

6. - TA sẽ bắt Ngươi đọc thuộc (Qur'ăn), vì thế Ngươi sẽ không quên, 

7. - Ngoại trừ điều nào mà Allah muốn. Quả thật, Ngài biết rõ điều 
bộc lọ va điều giấu giếm. 

8. - Và TA sẽ làm dễ dàng điều dễ dàng cho Ngươi (theo). 

9. - Bởi thế, hãy nhắc nhở (nhân loại) nếu lời nhắc nhở có lợi. 

10. - Ai sợ (Allah) thì sẽ tỉnh ngộ, 
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Surah 88. Al-Gãshiyah Juzu 30 

11- Nhưng quân khốn nạn thì tránh xa nó (Qur'ãn), 

12. - Kẻ đi vào Lửa lớn (của Hỏa ngục), 

13. - Rồi trong đó, y sẽ không chết cũng không sống. 

14. - Chắc chắn sẽ thành đạt ai là người rửa sạch (tội), 

15. - Và tưởng nhớ đại danh của Rabb của y, và dâng lễ 'Salãh'. 

16. - Không, các người thích đời sống trần tục này; 

17. - Trong lúc Đời sau tốt và vĩnh viễn hơn. 

18. - Quả thật, điều này có (ghi) trong các Tờ Kinh cũ, 

19. - Các Tờ Kinh của Ibrãhĩm và Mũsa. 

AL-GÃSHIY AH 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lương, Đâng Rất mực Khoan dung 

1, - Ngươi cố (nghe) câu chuyện về hiện tượng bao trùm hay chưa? 

2, - Vào Ngày đó, gương mặt (của một số người) sẽ sa sầm. 

3, - Cực nhọc, rũ rượi. 4,- Sẽ đi vào trong Lửa cháy bùng, 

5. - Sẽ được cho uống nước (sôi) múc từ một ngọn suối nóng bỏng, 

6. - Không có thức ăn nào cho họ dùng ngoài loại cây đắng gai góc 

7. - Không dinh dưỡng cũng không làm cho hết đói. 

8. - Vào Ngày đó, gương mặt (của một số người) sẽ hân hoan, 

9. - Mãn nguyện với nỗ lực của mình. 10.- Trong một ngôi Vườn cao đẹp. 

11- Mà họ sẽ không nghe một lời nhảm nhí nào, 

12- Bên trong có suối nước chảy, 13,- Có bệ ngồi cao, 

14,- Có cốc nước giải khát dọn sẩn. 15.- Có gối tựa sắp thành hàng, 

16,- Có thảm trải xinh đẹp. 

17- Thế họ không quan sát các con lạc đà, xem chúng đã được tạo 
hóa như thế nào ừ? 

18, - Và bầu trời đã được nhâc cao như thê nào ư? 

19, - Và các quả núi đã được dựng đứng như thế nào ư? 

20, - Và trái đât đã được trải rộng như thế nào ư? 

21- Hãy nhắc nhở (họ); Ngươi chỉ là một Người Nhắc nhở; 

22.- Chứ không phải là một vị giám-đốc (độc tài) đối với họ. 
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Surah 89. Al-Fajr Juzu 30 

23. - Trừ phi ai quay bỏ đi và không tin tưởng 

24. - Thì AUah sẽ trừng phạt y bằng một hình phạt to lớn. 

25.- Quả thật, họ sẽ trở về gặp TA\ 26,- Rồi, TA có nhiệm vụ thanh toán họ. 

- . ^ ^ 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung. 

AL-FAJR 

1. - Thề bởi hừng đông; 

2. - Thề bởi mười đêm (đầu tiên của tháng DhuTHijjah) 

3. - Thề bởi (đêm) chẩn1 và lẽ (của mười đêm đó). 

4. - Thề bởi ban đêm khi nó ra đi. 

5. - Há chẳng là một bằng chứng cho những người hiểu biết trong sự việc đó ư? 

6. - Há Ngươi không thấy Rabb của Ngươi đã đối xử với 'Ẫd như thế nào ư? 

7. - (Người dân) của (thị trấn) Iram có nhiều cột trụ cao 

8. - Mà không cái nào trong xứ được tạo giông như chúng cả. 

9. - Và (người dân) Thamud đã đục đá (làm nhà) trong thung lũng như thế nào ư? 

10. - Và (vđi) Fir’aun, chủ nhân của các cột trụ; 

11. - Đã hành động thái quá trong xứ; 12.- Chồng chất tội ác. 

13. - Bởi thế, Rabb của Ngươi đã giáng những đòn trừng phạt chúng; 

14. - Quả thật, Rabb của Ngươi hằng theo dõi (chúng); 

15. - Bởi thế, về vân đề của con người, khi Rabb của y thử thách y với 
danh dự và ân huệ thì y bảo: 'Rabb của tôi đã ban cho tôi niềm vinh dự.’ 

16. - Nhưng khi Rabb của y thử thách y với việc thu hẹp bổng lộc thì y 
bảo: 'Rabb của tôi đã hạ nhục tôi!' 

17. - Nhưng không! Các người không quí trọng các đứa trẻ mồ côi! 

18. - Và cũng không khuyến khích nhau nuôi ăn người thiếu thôn! 

19. - Và tham lam ăn nuốt vô độ di sản (của kẻ khác), 

20. - Và mê muội yêu của cải giầu sang quá đáng! 

21. - Nhất định không! Khi trái đất bị nghiền nát thành bụi, 

22. - Và khi Rabb của Ngươi ngự ra với Thiên thần hàng hàng lớp lớp, 

1 Đêm chẩn là đêm thứ mười của tháng Dhull Hijjah. 
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Surah 90. Al-Balad Juzu 30 

23. - Và vào Ngày đó, Hỏa ngục sẽ được đưa đến gần. Vào Ngày đó, 
con người sẽ sực nhớ, nhưng sự tưởng nhớ có ích lợi gì cho y? 

24. - Y sẽ than: 'Thiệt thân tôi mất! Phải chi tôi đã gởi đi trước (các việc 
thiện) cho đời sống này của tôi!' 

25. - Bởi thế, vào Ngày đó, sẽ không một ai trừng phạt giống như Ngài 
trừng phạt cả. 

26. - Và không một ai sẽ trói gô giống như Ngài ưói cả. 

27. - (Và có lời bảo người đức hạnh:) “Hỡi người an nghỉ và toại nguyện kia! 

28. - “Hãy trở về vđi Rabb của ngươi, hài lòng với mình và làm hài lòng 
(Ngài)! 

29. - “Hãy nhập vào bầy tôi (đức hạnh) của TA (Allah), 

30. - “Và bưđc vào Ngôi Vườn của TA (Allah!)” 

AL-BALAD 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1, - TA (Allah) thề bởi thị trân (Makkah) này; 

2, - Và Ngươi là một cư dân (tự do) của thị ưấn này; 

3, - Và thề bởi đấng sinh thành (Ãdam) và con cháu mà Người đã sinh ra; 

4, - Chắc chắn, TA đã tạo hóa con người để làm lụng cực nhọc. 

5, - Phải chăng y nghĩ không có ai thắng được y hay sao? 

6, - Y bảo: ‘Tôi đã tiêu phí vô số tài sản.” 

7, - Phải chăng y nghĩ không có ai thấy được y? 

8, - Há TA đã không làm cho y có cặp mắt? 9.- Và chiếc lưỡi và đôi môi? 

10.- Và chỉ cho y hai con đường (chính và tà)? 

11- Nhưng y không mạo hiểm trên con đường dốc đứng. 

12. - Và Ngươi có biết con đường dốc đứng là gì chăng? 

13. - (Đó là) việc giải phóng một vòng cổ (nô lệ); 

14. - Và nuôi ăn vào một ngày đói lã 15,- Một đứa trẻ mồ côi thân thuộc; 

16. - Hoặc một người túng thiếu dính bụi đường. 

17. - Rồi trở thành một người có đức tin và khuyến khích nhau kiên nhẫn 
và khuyến khích nhau đọ lượng. 

18. - Họ là những người bạn phía tay phải (sẽ vào Thiên đàng). 
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Sũrah 91. Ash-Shams s. 92. Al-Layl Juzu 30 

19.- Còn những ai phủ nhận các Dấu hiệu của TA thì sẽ là những người bạn 
phía tay trái; 20,- Lửa sẽ bao phủ lấy chúng. 

.. " ' ■■■ 
' i: ASH-SHAMS 

_ ___ __.IgÉÉằiSISI; 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Thề bởi mặt Trời và sức chói sáng của nó; 

2. - Thề bởi mặt Trăng khi đi theo nó; 

3. - Thề bởi ban Ngày khi nó phô bày sự rạng rỡ; 

4. - Thề bởi ban Đêm khi che lắp nó; 5,- Thề bởi bầu ười và Đấng đã dựng nó; 

6. - Thề bởi ưái đất và Đấng đã trải rộng nó; 

7. - Thề bởi linh hồn và Đấng đã hoàn chỉnh nó; 

8. - Rồi Ngài làm cho nó linh cảm, bởi thế, nó ý thức được điều ác và thiện; 

9. - Người nào tẩy sạch nó thì chắc chắn sẽ thành đạt. 

10. - Người nào làm nổ thối nát thì chắc chắn sẽ thất bại. 

11. - (Bộ tộc) Ihamủd, do lòng kiêu căng tự phụ đã phủ nhận sự thật. 

12. - Khi quân khôn nạn nhất ưong bọn chúng đứng dậy. 

13. - Thấy thế, Sứ giả của Allah bảo chúng: “Đây là con lạc đà cái của 
Allah, hay để cho nó uống nưđc.” 

14. - Nhưng chúng cho Người nói dối và cắt nhượng nó. Bởi thế Rabb của 
chúng đã giận dữ, trừng phạt và san bằng chúng vì tội ác của chúng. 

15. - Và Ngài (Allah) không sợ hậu quả (của việc ưừng phạt) đó. 

AL-LAYL 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1.- Thề bởi ban đêm khi nó bao phủ; 2,- Thề bởi ban ngày khi nó sáng tỏ; 

3, - Thề bởi Đấng đã tạo hóa nam và nữ giới; 

4, - Quả thật, nỗ lực của các ngươi rõ khác biệt; 

5, - Bởi thế, đối với ai bố thí và sợ Allah; 6.- Và tin nơi cái Tốt; 

7. - Thì TA sẽ làm con đường đi đến thoải mái được dễ dàng cho y; 

8. - Ngược lại, đôi vđi ai keo kiệt và tự cho mình giầu có đầy đủ. 

9. - Và phủ nhận cái Tô't 
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Surah 93. Ad-Duha s. 94. Ash-Sharh Juzu 30 

10. - Thì TA sẽ làm con đường đưa đến cực nhọc được dễ dàng cho y; 

11. - Và của cải chẳng giúp ích gì được y khi y bị tiêu hủy; 

12. - Quả thật, TA (Allah) có nhiệm vụ ban Chỉ đạo hưđng dẫn. 

13. - Và quả thật, Đời sau và đời này là của TA. 

14. - Bởi thế, TA cảnh cáo các ngươi về ngọn Lửa cháy dữ dội. 

15. - Không ai bị nưđng (đốt) trong đó ngoài quân khốn nạn nhất, 

16. - Tên phủ nhận sự thật và quay bỏ đi. 

17. - Và người ngay chính sợ Allah sẽ được giữ xa khỏi nó. 

18. - Người cho (bố thí) của cải của mình nhằm tẩy sạch (bản thân), 

19. - Và không đòi hỏi một ai trả ơn mình về ân huệ đã ban cho người, 

20. - Mà chỉ mong tìm sắc diện của Rabb của mình, Đấng Tối Cao; 

21. - Và chắc chắn y sẽ sđm được hài lòng (vào Thiên đàng). 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

I. - Thề bởi ban mai; 2,- Và bởi ban đêm khi nó tĩnh mịch; 

3. - Rabb của Ngươi không bỏ rơi cũng không ghét Ngươi. 

4, - Và chắc chắn, Đời sau tốt cho Ngươi hơn đời-sống (hiện tại). 

5- Và chắc chắn, Rabb của Ngươi sẽ ban cho Ngươi điều làm Ngươi hài lòng; 

6. - Há Ngài đã không thấy Ngươi mồ côi nên đã ban cho một chỗ nương tựa? 

7. - Và thấy Ngươi lang thang (tìm Chân-lý) nên đã ban cho Chỉ đạo? 

8. - Và thấy Ngươi nghèo khó nên đã ban cho sự giầu có? 

9. - Bởi thế, đối với trẻ mồ côi chơ nên bạc đãi (chúng); 

10. - Và đôi vđi người ăn xin chđ nên xua đuổi (họ); 

II. - Và hãy tuyên bố về Ân huệ của Rabb của Ngươi. 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Há TA đã không mỏ rộng lồng ngực cho Ngươi? 

2. - Và trút bỏ khỏi Ngươi gánh nặng 
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Surah 95. At-Tĩn; s. 96. Al-'Alaq Juzu 30 

3. - Đã đè nặng lên lưng của Ngươi? 

4. - Và TA đã nâng cao danh tiếng của Ngươi? 

5. - Quả thật, sự thư thả đi đôi với sự cực nhọc; 

6. - Quả thật, sự thư thả đi đôi vđi sự cực nhọc. 

7. - Bởi thế, khi thư thả, hãy đứng dậy (dâng lễ 'Salãh'). 

8. - Và hãy chăm chú vào Rabb của Ngươi (mà cầu nguyện và hy vọng). 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1.- Thề bởi cây Sung, và cây Ô-liu, 2.- Thề bởi ngọn Núi Sinai, 

3, - Thề bởi thành phô' (Makkah) an ninh này, 

4, - Chắc chắn, TA đã tạo hóa con người theo một hình thể tốt đẹp nhất, 

5, - Rồi TA lật y xuống thấp nhất trong cái thấp (vì phạm tội), 

6, - Ngoại trừ nhũhg ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ được phần thưởng vô tận. 

7, - Nhưng cái gì làm cho ngươi phủ nhận việc Phán xử? 

8, - Há Allah không là Đấng Thẩm Phán vô cùng Cao minh ư? 

1 Sy ... 7 •.. .’■ 

■■^^ềWSÊị 
AL-ALAQ ' ĩmệm, 

il ììẾÈSậsÌỂÊằỆăỆịỊỊ^-^-^ 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Hãy đọc! Nhân danh Rabb của Ngươi, Đấng đã tạo, 

2. - Đã tạo con người từ một hòn máu đặc. 

3. - Hãy đọc! Và Rabb của Ngươi Rất mực Quảng đại, 

4. - Đâng đã dạy (kiến thức) bằng cây viết; 

5. - Đã dạy con người điều mà y không biết; 

6. - Nhưng không! Quả thật, con người thái quá, 

7. - Bởi vì y tự thây mình đầy đủ. 

8. - Quả thật, y sẽ trở lại gặp Rabb của Ngươi (ở Đời sau). 

9. - Há Ngươi có thây một kẻ (Abủ Jahl) đã ngăn cản 

10. - Một người bề tôi (Muhammad) khi Người dâng lễ Salãhl 

11. - Há Ngươi xét thây y được hướng dẫn hay chăng? 

12. - Hoặc truyền bảo (người khác) nên sỢ Allah hay chăng? 
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Surah 97. Al-Qadr s. 98. Al-Bayyinah Juzu 30 

13. - Há Ngươi xét thấy y phủ nhận sự thật và quay bỏ đi? 

14. - Há y không biết rằng Allah Hằng thấy (tất cả). 

15. - Nhưng không! Nếu y không chịu ngung (phá rối) thì chắc chắn 
TA sẽ nắm chùm tóc ữán (của y), 

16. - Một chùm tóc láo khoét, tội lỗi. 

17. - Hãy để y gọi bề nhóm của y (đến giúp); 

18. - TA sẽ gọi các cảnh vệ của Hỏa ngục (đến trừng trị)! 

19. - Nhung không! Chớ nghe theo y. Và hãy phủ phục và đến gần (Ngài). 

AL-QADR 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Quả thật, TA đã ban Nó (Qur'ãn) xuống vào một Đêm Định mệnh. 

2. - Và điều gì cho Ngươi biết Đêm Định mệnh là gì? 

3. - Đêm Định mệnh tốt hơn một ngàn tháng bình thường; 

4. - Trong đêm đó các Thiên thần và Rũh Ợibrĩl) mang Quyết Định của 
Allah (ve tất cả mọi vấn đề) xuống trần theo Phép của Rabb của họ; 

5. - Sự Bằng an. Nó kéo dài cho đến hừng đông. 

AL-BAYYINAH 

________ _ _ ■JằỀÊẳÊSÊÊÊÊấ 
Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1- Những ai không có đức tin trong số Người dân Kinh sách và 
những người thờ đa-thần không chịu từ bỏ (tín ngưỡng của họ) cho 
đến khi họ gặp minh chứng (Nabi Muhammad): 

2. - Một Sứ giả do Allah phái đến đọc các Tờ Kinh ừong sạch (Qur'ãn); 

3. - Trong đó gồm các sắc-chỉ chính trực. 

4. - Và những ai đã được ban Kinh sách chỉ chia rẽ nhau sau khi họ 
đã gặp minh chứng (Nabi Muhammad) 

5. - Và họ được lệnh chỉ phải thờ phụng riêng Allah, triệt-để thần 
phục Ngài một cách chính trực và dâng lễ 'Salãh' một cách chu đáo 
và đóng Zakãh và đó là Dĩn (đường lối sống, tôn giáo) đúng đắn. 
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Surah 99. Az-Zalzalah; s. 100. Al-'Adiyat Juzu 30 

6, - Quả thật, những ai không tin tưông trong số Người dân Kinh sách 
và những người thờ đa-thần sẽ vào ở trong Hỏa ngục đời đời. Họ là 
những sinh vật xấu xa nhất. 

7, - Quả thật, những ai có đức tin (nơi Allah và Sứ giả Muhammad) 
và làm việc thiện thì sẽ là những sinh vật tốt đẹp nhất. 

8, - Phần thưởng của họ nơi Rabb của họ sẽ gồm các Ngôi vườn vĩnh 
cửu (Thiên đàng 'Adri) bên dưới có các dòng sông chảy mà họ sẽ 
vào ở trong đó đời đời; Allah sẽ hài lòng với họ và họ sẽ toại 
nguyện với Ngài. Cái đó dành cho ai là người sợ Rabb của mình. 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Khi trái đất chấn động qua một cuộc động đất (cuối cùng); 

2, - Và trút gánh nặng của nó ra ngoài, 

3. - Và con người sẽ bảo; “Chuyện gì xảy đến cho nó vậy?” 

4, - Vào Ngày đó, nó sẽ kể câu chuyện của nó. 

5. - Bởi vì Rabb (Allah) của Ngươi mặc khải cho nó. 

6, - Vào Ngày đó, nhân loại sẽ đi rời rạc từng đoàn đến chứng kiến 
việc làm của họ. 

7, - Bởi thế, ai làm việc thiện dù nhẹ bằng hạt cải cũng sẽ thấy nó; 

8. - Và ai làm việc ác dù nhẹ bằng hạt cải cũng sẽ thấy nó. 

tes*eâSHÉH í! w&. A 
Si sv teo Hiíflu s . 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1, - Thề bởi các con chiến mã chạy hào hễn (đi tấn công địch); 

2, - Bởi thế (móng chân của chúng) làm bắn ra tia lửa; 

3, - Rồi tấn công vào buổi hừng sáng; 

4, - Rồi làm tung bụi mịt mù; 

5, - Và chúng xông thẳng vào lòng (quân địch); 
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Surah 101. Al-Qari'ah; s. 102. At-Takăthur Juzu 30 

6. - Quả thật! Con người vong ân đôi với Rabb (Allah) của y; 

7. - Và chính y là nhân chứng cho việc đó; 

8. - Và quả thật, y yêu dữ dằn sự giầu có. 

9. - Há y không biết, khi mọi vật nằm dưới mộ đều bị quật lên? 

10. - Và mọi điều (bí mật) trong lòng sẽ được phơi bày. 

11.- Quả thật, vào Ngày đó, Rabb của họ sẽ rất mực Am tường. 

AL-QÃRI'AH 
:%.ẴÍế--wrK7: 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

I. - Al-Qãri'ah; 2.- Al-Qãri'ah là gì? 

3. - Và điều gì cho Ngươi (Muhammad) biết Al-Qãri'ah là gì? 

4. - Đó là Ngày mà nhân loại sẽ như bươm bướm bay tán loạn; 

5. - Và những quả núi sẽ (bắn tung) như cụm lông cừu được chải ra; 

6. - Bởi thế, đối với ai mà bàn cân (chứa việc thiện) nặng, 

7. - Thì sẽ hưởng một đời sống vui thích. 

8. - Và đối với ai mà bàn cân (chứa việc thiện) nhẹ, 

9. - Thì nhà ở của y sẽ là Hãwiyah. 

10. - Và điều gì cho Ngươi biết Hãwiyah là gì? 

II. - (Đó là) Lửa ngọn cháy dữ dội! 
==s=--~—-. 

AT-TAKÃTHUR 

! 2 ' V- —— ____ _ 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Việc tom góp của cải (làm giầu) làm cho các ngươi bận tâm, 

2. - Cho đến khi các ngươi đi thăm mộ. 

3. - Nhất định không! Các ngươi sẽ sớm biết! 

4. - Rồi nhất định không! Các ngươi sẽ sớm biết! 

5. - Nhất định không! Nếu các ngươi biết với một sự hiểu biết chắc chắn 

ố.- Thì chắc chắn sẽ thấy Lửa (của Hỏa ngục)! 

7. - Rồi chắc chắn các ngươi sẽ thấy nó với cặp mắt khẳng định! 

8. - Rồi chắc chắn vào Ngày đó các ngươi sẽ bị tra hỏi về lạc thú. 
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Surah 103. Al-'Asr; s. 104. Al-Humazah; s. 105. Al-Hl Juzu 30 

AL-'ASR 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Thề bởi thời gian. 

2. - Quả thật, con người sẽ đi vào thua thiệt, 

3. - Ngoại trừ những ai có đức tin và làm việc thiện và khuyên bảo 
nhau tôn trọng sự thật và khuyên bảo nhau kiên nhẫn. 

AL-HUMAZAH 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Thiệt thân cho từng kẻ vu cáo và nói xâu người khác. 

2. - Những ai vơ vét tiền bạc và luôn tay đếm nó, 

3. - Nghĩ rằng của cải sẽ làm cho y sống đời đời! 

4. - Nhất định không! Chắc chắn, y sẽ bị quẳng vào Hutamah; 

5. - Và điều gì cho Ngươi (Nabi) biết Hutamah là gì? 

6. - Đó là Lửa của Allah, được nhúm lên (thành ngọn), 

7. - Sẽ bốc cao lên tận quả tim; 

8. - Quả thật, nó (Lửa) sẽ vây kín chúng lại; 

9. - Bên trong các cột lửa cháy tỏa rộng. 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Há Ngươi không thấy Rabb của Ngươi đã đối phó với đoàn quân cưỡi 
voi (của Abrahah Al-Ashram định tiêu diệt Ka'bah) như thế nào ư? 

2, - Há Ngài đã không phá hỏng kế hoạch của bọn chúng hay sao? 

3. - Và phái chim bay từng đàn đến tiêu diệt chúng? 

4, - Đánh chúng bằng đá Sijjĩl (đất sét nung). 

5. - Bởi thế, làm cho chúng (chết) như cọng rạ khô (sau mùa gặt). 
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Sũrah 106. Quraysh; s. 107. Al-Ma'ũn; s. 108. Al-Kauthar Juzu 30 

QURAYSH 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Nhằm bảo vệ bộ tộc Quraysh, 

2. - Bảo vệ họ đi buôn xa (về phía Nam) vào mùa đông và (về phía 
Bắc) vào mùa hạ,- 

3, - Bởi vậy, họ phải thờ phụng Rabb (Đấng Chủ Nhân) của Ngôi 
Đền (Ka'bấh) này (tại Makkah). 

4, - Đấng đã nuôi họ khỏi đói và cho họ được an toàn khỏi sợ. 

■- V’ j 
AL-MÃ’ŨN À ! 

___1 --—- 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Há Ngươi có thấy kẻ phủ nhận việc Phán xử (để thưởng và phạt)? 

2. - Bởi lẽ kẻ ấy đã xua đuổi trẻ mồ côi; 

3. - Yà không khuyến khích việc nuôi ăn những người thiếu thốn; 

4. - Bởi thế, thiệt thân cho những người dâng lễ 'Salăh' - 

5. - Những ai lơ là trong việc dâng lễ 'Salãh' của họ, 

6. - Những ai chỉ muôn phô trương cho (người khác) thấy, 

7. - Và từ chối giúp đỡ (láng giềng) về những vật dụng cần thiết. 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Quả thật, TA đã ban cho Ngươi (Muhammad) Al-Kauthar (một 
con sông nơi Thiên Đàng). 

2. - Bởi thế, hãy dâng lễ 'Salãh' và tế-lễ (dâng lên Allah thôi). 

3. - Quả thật, kẻ xúc phạm Ngươi mới thực sự bị cắt đứt (mọi hy vọng). 
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Sũrah 109. Al-Kãfirũn; s. 110. An-Nasr; s. 111. Al-Masad Juzu 30 

AL-KÃFIRUN 

<ĩJÊẾÉỂỂÊÊb‘< 
Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Hãy bảo (chúng): “Này hỡi những kẻ phủ nhận Allah! 

2. - “Ta không tôn thờ những kẻ (thần linh) mà các ngươi tôn thờ, 

3. - “Các ngươi cũng sẽ không tôn thờ Đấng (Allah) mà Ta thờ phụng. 

4. - “Và Ta sẽ không là một tín đồ của kẻ mà các ngươi đang tôn thờ; 

5. - “Và các ngươi cũng sẽ không tôn thờ Đấng mà Ta đang thờ phụng; 

6. - “Dĩn (tôn giáo, con đường sông) của các ngươi thuộc về các 
ngươi, Dĩn của Ta thuộc về Ta.” 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Khi sự giúp đỡ của Allah đến (với Ngươi-Muhammad) và sự 
thắng lợi (khi chinh phục Makkah), 

2. - Và Ngươi thấy nhân loại gia nhập Dĩn của Allah (Islãm) từng đoàn; 

3,- Bởi thế, hãy tán dương lời ca tụng Rabb (Allah) của Ngươi và 
cầu xin Ngài tha thứ. Quả thật, Ngài Hằng quay lại tha thứ. 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1, - Hai tay của Abũ Lahab bị hủy diệt và y bị hủy diệt! 

2, - Của cải và tất cả những gì mà y tậu tác sẽ chẳng giúp y được gì. 

3, - Y sẽ bị đốt trong Lửa ngùn ngụt cháy! 

4, - Và vợ của y, người đã từng vác củi khô (cũng sẽ bị như thế). 

5, - Cổ của bà ta sẽ bị thắt bởi một sợi dây thốt nốt. 
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Sũrah 112. Al-Ikhlãs; s. 113. A]-Falaq; s. 114. An-Năs Juzu 30 

AL-IKHLÃS 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1- Hãy bảo (họ): “Ngài, Allah, là Một (Duy nhất). 

2, - “Allah là Dâng Tự Hữu, Độc Lập mà tất cả phải nhờ vả. 

3. - “Ngài không sinh (đẻ) ai, cũng không do ai sinh ra. 

4- “Và không một ai (cái gì) có thể so sánh với Ngài đặng.” 

Nhân danh Allah, Đâng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Hãy bảo: “Tôi cầu xin Rabb của buổi rạng đông che chở, 

2. - “Tránh khỏi sự tác hại của những vật mà Ngài đã tạo; 

3. - “Và khỏi sự tác hại của màn đêm khi nó bao phủ; 

4. - “Và khỏi sự tác hại của những kẻ thổi (phù phép) vào những 
chiếc gút thắt; 

5. - “Và khỏi sự hãm hại của những kẻ đô kỵ khi họ ganh tị.” 

AN-NÃS 

.. _ __ 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

1- Hãy bảo (họ): “Tôi cầu xin Rabb (Đấng Chủ Tể) của nhân loại, 

2. - “Đức Vua của nhân loại, 

3. - “Dâng Thượng Đế của nhân loại, 

4. - “(Che chở) ứánh khỏi sự hãm hại của kẻ thì thào (lời xúi giục, 
bùa phép) rồi lẫn mất, 

5. - “Kẻ đã thì thào (những điều tác hại) vào lòng người, 

6. - “Thuộc loài Jinn và loài người.” 
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BẢNG KÊ TÊN CÁC NHÂN VẬT TRONG QUR’AN VÀ KINH THÁNH 

Tiếng Ả-rập Tiếng Anh 

Allah 
Adam 
Al-Yasa’a 
Avvub 
Dawud 
Dhul-Kifl 
Fir’aun 

God 
Adam 
Elisha 
Job 
David 
Zulkifl 
Pharaoh 

Tiếng Việt 

Đức Chúa Trời 
A-đam 
E-li-sa 
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PHIÊN NGỮ MẨU Tự Ả-RẬP SANG MAU Tự la tinh 

Mẩu-tựẢrập Mầu-tự La tinh Cách phát âm 
i (Al’if) a Như 'a' của tiếng Viêt. 
ụj (Ba) b Như 'book' của tiếng Anh. 
Cỉ _(Ta)_ t Như ’ta' của tiếng Viêt. 

th Như 'thing' của tiếng Anh. 

£ Như 'jet' của tiếng Anh. 

c _(Ha)_ h Như 'ha' của tiếng Viêt. 

t ■nnẵíe kh 
ủ m m d 

■H dh Như ‘that' của tiếng Anh. 

J _ (Ro)_ r Như 'ro' của tiếng Viêt. 

j z Như 'zoo' của tiếng Anh. 

U" s Như 'xin' của tiếng Việt. 

(Shin) sh Như 'she' của tiếng Anh. 

s Ghép âm 'so' và âm 'go.' 

d 'Tot' đoc năng, đánh lưỡi vào má. 

ílggl t Ghép âm 'to' và âm 'go'. 
i (Zho) z Ghép âm 'zò' và 'hò'. 

t _(Ayn) *a Như 'a' nằm trong cổ hong. 

i (Ghavn) gh/g Như 'ghi' của tiếng Viêt. 

(Fa) f Như 'phái' của tiếng Viêt. 

li _(Qo) q Như 'co' của tiếng Viêt. 

_(Kaf) k Như 'kiếm' của tiếng Viêt. 
d (Lam) 1 Như 'lắm' của tiếng Việt. 

CMim) m Như 'mang' của tiếng Viêt. 

ủ (Nun) n Như 'nav' của tiếng Viêt. 

(Ha) h Như 'hò' của tiếng Viêt. 
J (Waw) w Như (when) của tiếng Anh. 

c? _(Ya) y Như 'gì' của tiếng Viêt. 
4- Ta Marbũtah t/h Nằm ở cuối chữ. 

Tiêng Á-rập chỉ có ba âm chính 'a'. 'i'. và 'u'. Tất cả các nguyên âm đều 
được câu tạo bằng các ký hiệu nằm phía trên và phía dưới các phụ âm. 
Chúng tôi dùng dâu ngang bên trên các nguyên am để diễn tả âm dài 
của chúng, như ă, ĩ và u. 
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Bảng kê thứ tự các Surah (Chương) 

Thứ tự 
1 

2 

3 

Surah 

Al-Fãtihah 1 Mk 

Al-Baqarah 2 Md 

Ãl-‘Imrãn 50 Md 

An-Nisã’ 77 Md 

Al-Mã’idah 106 Md 

Al-An‘ãm 128 Mk 

Al-A‘rãf 151 Mk 

Al-Anfãl 177 Md 

At-Taubah 187 Md 

Yũnus 208 Mk 

Hũd 221 Mk 

Yũsuf 235 Mk 

Ar-Ra‘d 249 Md 

Ibrãhĩm 255 Mk 

Al-Hijr 

An-Nahl 1 
Al-Isrã’ 282 Mk 

Al-Kahf 293 Mk 

Maiyam 305 Mk 

Tã-Hã 312 Mk 

Al-Anbiyã’ 322 Mk 

Al-Hajj 332 Md 

Al-Mu’minũn 342 Mk 

An-Nũr 350 mai 
AI-Furqãn mwm\ 
Ash-Shu‘arã’ Mk 

An-Naml 377 Mk 

Mk 

Thứ tự Sũrah Trg Mk/Md 

Al-‘Ankabũt 396 Mk 

Ar-Rũm 404 Mk 

gạ Luqmãn 411 Mk 

1 As-Sajdah 415 Mk 

33 Al-Ahzãb 418 Md 

34 Saba’ 428 Mk 

35 Fãtir 434 Mk 

36 Yã-Sĩn 440 Mk 

37 As-Sãffầt 446 Mk 

38 Sãd 453 Mk 

39 Az-Zumar Mk 

40 Ghãfir Mk 

41 Fussilat 477 Mk 

\mm 483 Mk 

43 Az-Zukhruf 489 Mk 

EB Ad-Dukhăn 496 Mk 

ma AI-Jãthiyah 499 

46 

wa Muhammad 507 Md 

WM Al-Fath 511 Md 

£1 AI-FIujurãt 515 Md 

1 1 Qãf 518 Mk 

51 Adh-Dhãriyãt 520 Mk 

52 At-Tũr 523 Mk 

53 An-Najm 526 Mk 

54 Al-Qamar 528 Mk 

55 Ar-Rahmãn 531 Md 

56 Al-Wãqi‘ah 534 Mk 
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'IM tự Sũrah 

57 Al-Hadĩd 

Mk/Md 

Md 86 At-Tariq 

Al-Aiã 

60 Al-Mumtahanah I 549 

61 As-Saff 

62 Al-Jumu‘ah I 553 I Md 

63 I Al-Munãfiqun 554 Md 

At-Talãq 

At-Tahrim 

Al-Mulk 

Al-Qalam 

Al-Hãqqah 

Al-Ma‘arij 

Nũh 

Al-Jinn 

Al-Muz2ammil 

Al-Muddaththừ 

Al-Qiyamah 

Al-Insăn 

Al-Mursalăt 

An-Naba’ 

An-Nazi‘ăt 

‘Abasa 

At-Takwĩr 

Al-Infitãr 

Al-Mutaffifín 

Al-Inshiqăq 

Al-Burũj 

89 Al-Fajr 

90 Al-Balad 

91 

92 

Ad-Duhă 

mm 
95 At-TTn 

96 Al-‘Alaq 

ẼẼ Al-Baiyinah 

KroBầiíiMIÍBsMI 
101 Al-Qãri‘ah 

102 At-Takãthur 

103 Al-‘Asr 

104 Al-Humazah 

105 Al-FTl 

106 Quraish 

107 Al-Mã‘ũn 

108 Al-Kauthar 

109 Al-Kãfirũn 

110 An-Nasr 

111 Al-Masad 

112 Al-Ikhlãs 

113 Al-Falaq 

114 An-Nãs 

Trg Mk/Md 

591 Mk 

591 Mk 

592 Mk 

593 Mk 

594 Mk 

595 Mk 

595 Mk 

596 Mk 

596 Mk 

597 Mk 

597 Mk 

598 Mk 

598 Md 

599 Md 

599 Mk 

600 Mk 

600 Mk 

601 Mk 

601 Mk 

601 Mk 

602 Mk 

602 Mk 

602 Mk 

603 Mk 

603 Md 

603 Mk 

604 Mk 

604 Mk 

604 Mk 

Mk=Mặc khải tại Makkah 

Md=Mặc khải tại Madinah 
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Mục lục 

Lời giđi thiệu của Bộ trưởng Bộ Islam Vụ, Auqaf, 

Da’wah và Irshad Ngài Sheikh Salih ibn Abdul Aziz 

ibn Muhammad al Sheikh 

Lời mở đầu. i 

Kinh Qur’an và Ý nghĩa nội dung. 1 

Tên các nhân vật. 606 

Phiên ngữ mẫu tự Ả-rập. 607 

Bảng kê thứ tự các Surah (Chương). 608 
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Bộ Islam Vụ, Auqaf, Da’wah và Irshad 

của Vương quốc Ả-rập Sauđi 

giám sát Trung tâm Ằn loát Kinh Qur’an thuộc 

Quốc vương Fahad tại Madinah Munauvvarah 

rất hài lòng về việc Trung tâm Ấn loát phát hành 

Thiên kinh Qur’an 

vđi bản dịch ý nghĩa nội dung bằng Việt ngữ. 

Cầu xin Allah làm cho Nó hữu ích cho nhân loại 

và xin Allah ban phần thưởng ưu hạng cho Vị Bảo quản 

hai ngôi Thánh-đường, Quốc vương 

Fahad bin Abdul Aziz al-Saud về nỗ lực không ngừng 

của Ngài trong việc truyền bá Kinh sách của Allah. 

Và Allah là Đấng ban bô" sự thành công. 
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